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Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny 
– o historii badań i konieczności kontynuacji tematu

Problem, który zostanie poniżej przedstawiony, był już przedmiotem dyskusji. 
Na ten temat wypowiadał się w pierwszej połowie lat 90. Jerzy Hauziński, po-
stulując poszerzenie zakresu geografi cznego doboru tekstów o źródła z Andaluzji 
i Sycylii1. Proponował on także reedycję Relacji Ibrāhima ibn Jacqūba z podróży 
do krajów słowiańskich w przekazie al-Bekrīego, widząc w wydaniu Tadeusza 
Kowalskiego pewne niedoskonałości2. Jako adwersarz w tej kwestii zabrał głos 
Andrzej Zaborski, który dowiódł braku zasadności zarzutów Hauzińskiego3.

Pod koniec lat 40. XX wieku zrodziła się koncepcja przekładu i opracowania 
wyboru arabskojęzycznych tekstów źródłowych do najdawniejszych dziejów Sło-
wian. Zadania tego podjął się arabista i historyk Tadeusz Lewicki, który w roku 
1956 wydał, obok źródeł hebrajskich4, wybór arabskich źródeł do historii Europy 
Środkowej i Wschodniej. Fakt opatrzenia tomu cyfrą jeden, zapowiadającą poja-
wienie się kolejnych w przyszłości, świadczy o tym, że edycja ta miała inicjować 
całą serię wydawniczą.

Zanim jednak zostanie przedstawiona historia badań nad źródłami oriental-
nymi do dziejów Europy Środkowej i Wschodniej, trzeba wspomnieć o dwóch 
pierwszych polskich pracach, które zapoczątkowały nurt tych studiów, poprze-
dzając edycję cyklu Źródeł arabskich do dziejów Słowiańszczyzny. Ukazały się 
one nieomal równocześnie, tuż po II wojnie światowej, a historia ich przygotowa-
nia i wydania była podobna, chociaż powstawały zupełnie niezależnie od siebie, 

1 Cf. J. Hauziński, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. Stan edytorstwa polskiego i po-
stulaty badawcze, [w:] Plenas Arabum Domos, red. M. Dziekan, Warszawa 1994, s. 115–125.

2 Cf. J. Hauziński, O potrzebie nowej edycji Ibrāhima ibn Yacqūba a-urtūšī o krajach Środkowej 
Europy, [w:] Z Mekki do Poznania. Materiały 5. Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej Poznań 
9–10 czerwca 1997, red. H. Jankowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998, s. 106–113.

3 Cf. A. Zaborski, Bilans i przyszłość badań nad tekstem Ibrahima ibn Jakuba, [w:] Ibrahim ibn 
Jakub i Tadeusz Kowalski w sześćdziesiątą rocznicę edycji, red. A. Zaborski, Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2008, s. 25–73.

4 F. Kupfer, T. Lewicki, Źródła hebrajskie do dziejów Słowian i niektórych innych ludów środkowej 
i wschodniej Europy, Ossolineum, Wrocław–Warszawa 1956.
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od pierwszej połowy lat 30. XX wieku. Obie były pierwszymi polskimi opraco-
waniami źródeł arabskich, spełniającymi wymogi stawiane przed nowoczesnym 
edytorstwem z zastosowaniem współczesnych metod krytycznej analizy tekstu. 
Mowa tu o dziele Polska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera” geografa 
arabskiego z XII wieku al-Idrīsīego przygotowanym przez T. Lewickiego, a wy-
danym staraniem T. Kowalskiego w 1945 (I cz.)5 oraz o Relacji Ibrahīma ibn 
Jackūba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al-Bekrīego opracowanej 
przez T. Kowalskiego, która ukazała się rok później. Dla T. Kowalskiego inspi-
racją do podjęcia prac na edycją relacji Ibrahīma ibn Yacqūba były liczne proś-
by historyka prof. Józefa Widajewicza o objaśnienia niejasnych dla niego partii 
tekstu w przekładzie rosyjskim Viktora R. Rozena. T. Kowalski wykorzystał nie-
znany jeszcze V.R. Rozenowi rękopis relacji i tym samym oparł się na wszyst-
kich ówcześnie dostępnych manuskryptach tekstu Kitāb al-masālik wa’l-mamālik 
(Księga dróg i królestw) al-Bakrīego, zawierających wzmiankę o Słowianach6. 
W tym samym czasie przebywający na stypendium w Paryżu T. Lewicki zainte-
resował się geografem al-Idrīsīm, w którego dziele Nuzhat al-muštāq fī’-tirāq 
al-āfāq (Rozrywka tego, który chce przebiec świat) znalazł obszerne fragmenty 
odnoszące się do Słowian, i skoncentrował się na passusach dotyczących sze-
roko rozumianej geografi i Polski. Ci dwaj uczeni nawiązali kontakty naukowe, 
dzięki czemu młody wówczas T. Lewicki miał możliwość doskonalenia swojego 
warsztatu źródłoznawcy, uczestnicząc w seminariach profesora T. Kowalskiego. 
Przygotowana przez T. Kowalskiego edycja stała się jednym z najczęściej wyko-
rzystywanych przez historyków i etnologów tekstów źródłowych7, a to dlatego, 
że Relacja porusza szeroki wachlarz tematów: od najważniejszego dla początków 
państwowości polskiej (o drużynie i państwie Mieszka I) przez kwestie dotyczące 
budownictwa, rolnictwa, handlu, klimatu po sprawy obyczajowe. Niezasłużenie 

5 Część I ukazała się staraniem prof. Kowalskiego, który pod nieobecność autora doprowadził 
do wydania pracy. Część II ukazała się w 1954 roku. Składa się na nią komentarz toponomastyczny.

6 Rękopis Landberga po jego śmierci zaginął, ale T. Kowalski wykorzystał wynotowane przez 
de Goeje warianty kodeksu Landberga (cf. T. Kowalski, Relacja Ibrāhīma ibn Ja‘kūba z podróży do 
krajów słowiańskich w przekazie al-Bekrīego, PAU, Kraków 1946, s. 3).

7 Nie sposób wymienić wszystkich pozycji naukowych, których autorzy korzystali z wiadomości 
Ibrāhīma ibn Ya‘qūba, dlatego zostaną tutaj podane nieliczne prace, dla których edycja T. Kowalskiego 
stanowiła podstawę: J. Widajewicz, Studia nad relacją o Słowianach Ibrahima ibn Jakuba, PAU, 
Kraków 1946; R. Jakimowicz, Kilka uwag nad relacją o Słowianach Ibrahima ibn Jackuba, „Slavia 
Antiqua” 1948, t. I, s. 439–456; L. Koczy, Relacja o Słowianach Ibrahima ibn Jakuba , „Teki Histo-
ryczne PTH w Wielkiej Brytanii” 1949, nr 3, s. 7–27; W. Kubiak, Zagadnienie odważników handlowych 
u Ibrahima ibn Jakuba, „Slavia Antiqua” 1954–1956, t. V, s. 368–376; G. Labuda, Słowiańszczyzna 
starożytna i wczesnośredniowieczna – antologia tekstów źródłowych, PTPN Sorus, Poznań 1999; 
M. Bogacki, Relacja Ibrahima Ibn Jakuba jako obraz wojskowości polskiej w początkach monarchii 
piastowskiej, [w:] Mare Integrans. Studia nad dziejami Morza Bałtyckiego, red. M. Bogacki, M. Franz, 
Z. Pilarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 145–172; U. Lewicka-Rajewska, Ibrāhīm 
ibn Jacqūb o przedmałżeńskiej swobodzie seksualnej Słowian, [w:] Ibrahim ibn Jakub i Tadeusz Kowal-
ski w sześćdziesiątą rocznicę edycji, red. A. Zaborski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 74–81.
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z nieco mniejszym zainteresowaniem naukowym spotkała się praca T. Lewickie-
go8, choć al-Idrīsī także zajmował się wieloma aspektami kultury Słowian, nie 
ograniczając się jedynie do geografi i.

Wracając do pracy T. Kowalskiego, to ukazała się ona jako I tom nowej serii 
w cyklu Monumenta Poloniae Historica, zainicjowanym przez Augusta Bielow-
skiego w pierwszej połowie XIX wieku. Cykl Pomników Dziejowych Polski był 
pierwszym na taką skalę projektem, którego celem było zebranie wszelkich testy-
moniów dotyczących najdawniejszych dziejów Polski.

Ta sama idea legła u podstaw kolejnego projektu, który zrodził się po II wojnie 
światowej w ośrodku poznańskim. Miał on jednak, w porównaniu z pierwszym, 
o wiele szersze założenia. Obejmował przede wszystkim szeroko zakrojone ba-
dania archeologiczne i historyczne nad początkami państwowości polskiej, a do-
piero w drugiej kolejności krytyczną edycję tekstów źródłowych do dziejów ziem 
słowiańskich. Jego inicjatorem był archeolog Witold Hensel, który już w 1946 
roku postulował zorganizowanie interdyscyplinarnych badań naukowych nad po-
czątkami państwa polskiego9, związanych ze zbliżającą się rocznicą Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. Wynikiem jego starań było powołanie Instytutu Badań Sta-
rożytności Słowiańskich, który wkrótce, bo w 1949 roku, został przekształcony 
w Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego. Inicjatywa ta znala-
zła silne poparcie władz PRL-u, którym zależało, ze względów propagandowych, 
na dowiedzeniu słowiańskiego rodowodu Ziem Zachodnich – ziem, które Polska 
odzyskała, a nie uzyskała w zamian za te utracone na rzecz Związku Radzieckie-
go. Wokół tej inicjatywy, na czele której stanęli W. Hensel i historyk Aleksander 
Gieysztor, skupili się wszyscy czołowi archeolodzy i historycy, a w prace, zgodnie 
z sugestią kierownictwa, włączyli się także przedstawiciele nauk pomocniczych.

Warto skoncentrować się w tym miejscu na dalszych losach tej inicjatywy. 
Otóż powołany do życia w listopadzie 1953 roku Instytut Historii Kultury Ma-
terialnej przy Polskiej Akademii Nauk przejął dorobek Kierownictwa Badań nad 
Początkami Państwa Polskiego. Działa do tej pory pod zmienioną w 1992 roku 
nazwą jako Instytut Archeologii i Etnologii PAN i gromadzi badaczy reprezentu-
jących różne dyscypliny naukowe, np. archeologię, etnologię, historię i jej nauki 
pomocnicze, w tym źródłoznawstwo. Uczonych tych łączą badania nad spuścizną 
narodową, także poprzez pozyskiwanie nowych źródeł.

W 1954 roku staraniem T. Lewickiego powstał w ramach Instytutu Historii 
Kultury Materialnej Zakład Numizmatyki, który zajmował się, między innymi, 
inwentaryzowaniem i opracowaniem naukowym skarbów dirhamów arabskich na 

8 Między innymi W. Hensel, Archeologia o początkach miast słowiańskich, Ossolineum, Wroc-
ław–Warszawa–Kraków1963, s. 122; idem, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa1965, s. 80, 156, 410; H. Łowmiański, Początki Polski, t. V, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973, s. 566.

9 Z. Kurnatowska, Witold Hensel – twórca polskiej mediewistyki archeologicznej, „Nauka” 2008, 
1, s. 169.
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ziemiach polskich10. Również z inicjatywy profesora Zakład Numizmatyki został 
przeniesiony w 1969 roku z PAN, a więc spod gestii IHKM, do Instytutu Filologii 
Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie poszerzył zakres swoich 
badań o nienumizmatyczne źródła orientalne, a jego nazwa została zmieniona na 
Pracownię Źródeł Orientalnych i Numizmatyki.

Wracając jednak do chronologii, w roku 1949 Kierownictwo Badań nad Po-
czątkami Państwa Polskiego zainicjowało opracowanie i wydanie różnojęzycz-
nych źródeł dotyczących genezy państwa polskiego. Przedsięwzięcie to miało 
być kolejnym wątkiem prac mających uczcić zbliżającą się rocznicę 1000-lecia 
Państwa Polskiego. Edycję tekstów wschodnich powierzono T. Lewickiemu. Jak 
pisze we wstępie do pierwszego tomu Źródeł arabskich do dziejów Słowiańszczy-
zny, niektóre wschodnie źródła dotyczące Europy były znane i dostępne nauce 
europejskiej już w pierwszych dziesiątkach XIX wieku. Jednakże w tym wypad-
ku chodziłoby o jednolitą edycję i komentarz tekstów, zarówno tych znanych, jak 
i nowo odkrytych, przy zastosowaniu najnowszych metod badawczych11.

T. Lewicki wytyczył zakres i kierunek tych prac, przy czym nie ograniczył się 
wyłącznie do dzieł historyczno-geografi cznych, ale poszerzył je o dzieła litera-
ckie. Jedyne kryterium doboru tekstów stanowił bezpośredni, a nawet pośredni 
związek z szeroko rozumianą Słowiańszczyzną.

Przykładem dzieła literackiego, które sprawy słowiańskie traktuje zupełnie 
marginalnie, daje jednak pewien pogląd na temat wiedzy o Słowianach w kali-
facie, jest najstarszy z wykorzystanych przez T. Lewickiego tekstów – fragment 
wiersza umajjadzkiego poety al-Aala. Urywek ten w przekładzie brzmi: „Jak 
gdyby widziały (chodzi o ptaki pustynne) w nich (chodzi o ludzi) tłum jasnowło-
sych Słowian”12. Temu jednemu fragmentowi poświęcił profesor trzy i pół strony 
wnikliwego komentarza zarówno historycznego, jak i językowego. Jest to jedyny 
przypadek wykorzystania poezji jako źródła do wiedzy o Słowianach. Pozostałe 
testymonia pochodzą z prac adabowych, takich jak Kitāb al-ayawān (Księga 
zwierząt) al-Ğāia czy cUyūn al-aḫbār (Źródła dziejów) Ibn Qutayby oraz geo-
grafi cznych i historycznych, np. Kitāb al-buldān (Księga krajów) i At-Ta’rīḫ (Hi-
storia) al-Yacqūbīego. W pierwszym tomie Źródeł wykorzystano fragmenty dzieł 
dziewięciu różnych autorów. Tematyka tych urywków jest niezwykle różnorod-
na: od geografi i matematycznej po czysto literackie anegdoty, od położenia ziem 
Słowian i itinerariów kupców działających w tym regionie, poprzez tytulaturę 
różnych władców, po informacje o obyczajach i kulturze, niekiedy zabawne, tak 
jak pozytywny wpływ kastracji na Słowian.

10 Informacje na temat działalności Zakładu zamieszcza A. Kmietowicz w artykule W trzydzie-
stolecie powstania Zakładu Numizmatyki w Krakowie 1954–1984, „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej” 1984, t. XXXII, nr 3, s. 449–556.

11 T. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. I, Ossolineum, Wrocław–Kraków 
1956, s. V.

12 Cf. ibidem, s. 6.
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W roku 1969 zbiegły się dwa wydarzenia: nastąpiło przeniesienie Zakładu 
Numizmatyki z PAN do Instytutu Filologii Orientalnej. Jak wspomniano, została 
wówczas zmieniona jego nazwa oraz poszerzony zakres badań o pisane źród-
ła orientalne. Drugim wydarzeniem było wydanie części pierwszej drugiego 
tomu Źródeł arabskich do dziejów Słowiańszczyzny13. Rzecz jasna, tom ten nie 
był jeszcze owocem prac zespołu, lecz samego profesora. Jest to przede wszyst-
kim omówienie, przekład i komentarz dzieła Kitāb al-buldān (Księga krajów) 
Ibn al-Faqīha. T. Lewicki zamieścił tutaj również pewne fragmenty z dzieła Ibn 
aṣ-Ṣaġīra i jedno zdanie z księgi Ibn Waḥšiyi. Chociaż minęły wówczas już trzy 
lata od obchodów milenijnych, to projekt badawczy nie został zarzucony i bada-
nia nad źródłami wschodnimi do dziejów Słowian były kontynuowane.

Część druga tomu drugiego ukazała się w 1977 roku, a przy jej powstaniu 
z T. Lewickim współpracował zespół Pracowni Źródeł Orientalnych i Numizma-
tyki: Maria Czapkiewicz, Anna Kmietowicz i Franciszek Kmietowicz. Tom ten 
jest poświęcony jednemu dziełu – Kitāb al-aclāq an-nafīsa (Księga kosztownych 
klejnotów) Ibn Rosteha, w którym są zamieszczone obszerne paragrafy dotyczące 
poszczególnych nacji: Słowian, Chazarów, Bułgarów, Madziarów i innych, a tak-
że uwagi o charakterze ściśle geografi cznym14.

W 1985 roku ukazał się trzeci tom Źródeł15 autorstwa A. i F. Kmietowiczów 
oraz T. Lewickiego. Jest to opracowanie relacji Ibn Faḏlāna z podróży do kraju 
Bułgarów kamskich z lat 921–922 na podstawie rękopisu meszhedzkiego. Cieka-
wostką tej edycji jest fakt, że drukarnia nie posiadała wówczas czcionki arabskiej 
i tekst relacji został odręcznie przepisany przez F. Kmietowicza.

Wreszcie w roku 1988 pojawił się indeks do tomów II i III autorstwa M. Czap-
kiewiczowej, T. Lewickiego i F. Kmietowicza16.

Zainteresowanie kwestią Słowiańszczyzny nie ograniczyło się do przygoto-
wanych we wspomnianych tomach omówień i przekładów, ale zarówno profesor, 
jak i członkowie jego zespołu byli autorami licznych drobniejszych prac poświę-
conych temu tematowi17.

13 T. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. II, cz. 1, Ossolineum, Wrocław–
–Warszawa–Kraków 1969.

14 T. Lewicki, M. Czapkiewicz, A. Kmietowicz, F. Kmietowicz, Źródła arabskie do dziejów 
Słowiańszczyzny, t. II, cz. 2, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.

15 A. Kmietowicz, F. Kmietowicz , T. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. III, 
Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.

16 T. Lewicki, M. Czapkiewicz, F. Kmietowicz, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. 
Indeksy do tomów II 1, II 2 i III, t. IV, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.

17 T. Lewicki, O cenach niektórych towarów na rynkach wschodniej Europy w IX do XI w., „Kwar-
talnik Historii Kultury Materialnej” 1957, nr 1; idem, Brāga et Miška d’après une source arabe inédite, 
„Folia Orientalia” 1960, t. I; idem, Źródła arabskie i perskie z IX–XIII wieku o broni u zachodnich 
Słowian i u Rusów, SOPAN 1966; F. Kmietowicz, The term ar-Rāānīya in the work of Ibn urdā beh, 
„Folia Orientalia” 1969, t. XI; idem, Tytuły władców Słowian w tzw. „Relacji anonimowej”, wschodnim 
źródle z końca IX wieku, „Slavia Antiqua” 1976, t. XXIII; E. Chwiłkowska, Wiadomości perskiego 
pisarza Gardīzīego (XI w.) o ludach wschodniej i środkowej Europy, „Slavia Antiqua” 1978, t. XXV.
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W drugiej połowie lat 80. działalność Pracowni została zmodyfi kowana 
i, z inicjatywy kierującego nią wówczas Andrzeja Czapkiewicza, rozszerzona 
o kierunek leksykografi czny. W planach było przygotowanie arabskiego słowni-
ka leksykografi cznego. Do tego projektu zaangażowano również językoznawców 
z Zakładu Arabistyki IFO UJ.

Nie zostały jednak zarzucone badania źródłoznawcze, ich drogę wyznaczył 
bowiem, będący wówczas na emeryturze, prof. T. Lewicki. W badania te, pro-
wadzone na zamówienie PAN, a więc z założenia będące kontynuacją projektu 
milenijnego, włączył Urszulę Lewicką-Rajewską, a następnie Barbarę Ostafi n. 
Profesor T. Lewicki przygotowywał wybór z dzieł geografów arabskich, repre-
zentantów tzw. klasycznej szkoły geografi i arabskiej: Ibn Ḥawqala i al-Iṣṭaḫrīego. 
Pracował także nad księgami Abū Ḥāmida al-Ġarnaṭīego, podróżnika andaluzyj-
skiego z XII wieku. Przekład wybranych fragmentów oraz wytypowanie punk-
tów do komentarza z Murūğ aḏ-ḏahab („Łąki złota”) al-Mascūdīego powierzył 
U. Lewickiej-Rajewskiej, natomiast analogiczne prace nad wyjątkami z Mu‘ğam 
al-buldān („Słownik krajów”) Yāqūta – B. Ostafi n. Pierwszy etap prac został za-
kończony, a materiały zdeponowane w PAN. Choroba i śmierć Profesora w 1992 
roku, a wcześniej jeszcze brak środków na kontynuację badań, przerwały współ-
pracę zespołu z PAN.

Zarzucono je także z innej przyczyny. Otóż T. Lewicki łączył w sobie zarówno 
wiedzę arabisty, znawcy języka i kultury Arabów, jak i historyka wykształconego 
w historii starożytnej i średniowiecznej. Tak więc posiadał zarówno umiejętności, 
jak i kompetencje, aby samodzielnie analizować i komentować liczne zawiłości 
relacji arabskich o Słowianach.

Od przełomu lat 80. i 90. systematyczne badania źródłoznawcze pod kątem 
edycji dalszych tomów Źródeł zostały wstrzymane. Nadal są jednak prowadzone 
studia nad wybranymi zagadnieniami dotyczącymi kultury Słowian, abstrahowa-
nymi z średniowiecznych tekstów arabskich. Wyniki tych prac zostały opubliko-
wane m.in. w książce U. Lewickiej-Rajewskiej Arabskie opisanie Słowian oraz 
kilku drobniejszych pracach18.

Potrzebę kontynuacji prac nad źródłami arabskimi do dziejów Słowiańszczy-
zny dostrzeżono już wkrótce po śmierci T. Lewickiego. W 1994 roku J. Hauziński 
podkreślił, jak na początku wspomniano, znaczenie ciągłości badań, a w 1997 
roku podjął temat konieczności reedycji Relacji Ibrāhīma ibn Ya‘qūba.

W tym miejscu warto podkreślić, że profesor Lewicki, mając świadomość 
wagi przedsięwzięcia, wyznaczył plan dalszych prac badawczych, który autorki 

18 U. Lewicka-Rajewska, Ibn an-Nadīm o piśmie Rusów, [w:] Z Mekki do Poznania. Materiały 
5 Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej. Poznań 9–10 czerwca 1997, red. H. Jankowski, Wy-
dawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998; eadem, Ibrāhīm Ibn Ja‘qūb o przedmałżeńskiej swobodzie 
seksualnej Słowian, [w:] Ibrahim Ibn Jakub i Tadeusz Kowalski w sześćdziesiątą rocznicę edycji. 
Materiały z konferencji naukowej, Kraków 10 maja 2006 r., red. A. Zaborski, Kraków 2008, s. 75–82; 
eadem, Świątynie u pogańskich Słowian w X w. wg al-Mas‘ūdīego (w druku).



169Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny – o historii badań i konieczności kontynuacji tematu 

nazwały „testamentem”. „Testament” ten obejmuje autorów i ich dzieła, któ-
re Profesor uznał za cenne źródła informacji o Słowianach i ludach sąsiednich. 
Wśród tych autorów, poza częściowo opracowanymi i wspomnianymi twórcami 
arabskimi, znalazło się dzieło Abū Ḥāmida al-Ġarnaṭīego, Tuḥfat al-albāb („Dar 
dla intelektu”). Profesor Lewicki miał również zamiar skoncentrować się na 
al-Qazwīnīm i al-Bakrīm.

Planowe studia nad źródłami wschodnimi do dziejów Słowiańszczyzny zarzu-
cono nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy Środkowej i Wschod-
niej, a zatem w rejonach, których owe testymonia bezpośrednio lub pośrednio 
dotyczą. Najczęściej komentowanym i opracowywanym tekstem jest w dalszym 
ciągu Relacja Ibrāhīma ibn Ya‘qūba, ale prawie nikt nie sięga do innych źró-
deł19. Tym bardziej uzasadniony wydaje się postulat powrotu do zakreślonego 
jeszcze w latach 50. planu edycji przekładu wraz z komentarzami historycznym, 
etnologicznym, językowym i archeologicznym średniowiecznych tekstów arab-
skich o Słowianach. Członkami zespołu musieliby być jednakże nie tylko arabi-
ści, ale także przedstawiciele wymienionych specjalności. W Pracowni Źródeł 
Orientalnych i Numizmatyki UJ powstaje projekt powrotu do koncepcji zaryso-
wanych przez T. Lewickiego. W opinii autorek należałoby zacząć od już częścio-
wo przygotowanych w latach 80. tekstów, a więc al-Mas‘ūdīego, Abū Ḥāmida 
al-Ġarnaṭīego oraz Yāqūta, uwzględniając także urywki już wykorzystane, a roz-
proszone w publikacjach naukowych. Trzeba jednak podkreślić, że w pracach 
wspomnianych autorów można wciąż znaleźć obszerne ustępy nigdy nieprze-
kładane na język polski, a więc niedostępne dla historyków badających średnio-
wieczną historię ziem słowiańskich.

Całkowicie odrębną kwestię stanowi postulat reedycji Relacji. W trakcie przy-
gotowywania tej publikacji różnice co do kształtu i zakresu ingerencji w oryginał 
T. Kowalskiego pojawiły się w dyskusjach jej autorek. Należy zaznaczyć, że nie 
ma tu mowy o zmianach w treści wstępu, komentarza i przypisów, ale jedynie 
o tzw. uwspółcześnieniu języka przekładu.

Dowodem na to, jak wiele informacji na temat Słowiańszczyzny zawierają 
nieopracowane jeszcze pod kątem badań, o których mowa, teksty arabskie, niech 
będą próby przedstawienia tekstu dwóch krótkich fragmentów średniowiecz-
nych dzieł: Mucrib can bacd cağā’ib al-Maġrib (Antologia cudów Maghrebu) Abū 
Ḥāmida al-Ġarnaṭīego oraz Mucğam al-buldān Yāqūta.

19 W 1994 roku w Pradze odbyła się konferencja poświęcona Ibrahīmowi ibn Yacqūbowi; wy-
głoszone na niej referaty ukazały się drukiem w: P. Charvát, J. Prosecký (red.), Ibrahim ibn Yaūqub 
at-Turtushi. Christianity, Islam and Judaism meet in East-Central Europe, c. 800 – 1300 A.D. Pro-
ceedings of the International Colloquy 25.–29. April 1994, Praha 1996. Wśród zamieszczonych 
artykułów: A. Kaplony, Routen, Anschlussrouten, Handelshorizonte im Brief von asdāy b. Šaprū 
an den azarischen König, s. 140–168, L. Kropáček, Ibrahim Ibn Ya‘qub (in memory of Dr. Ivan 
Hrbek), s. 52–64.
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Abū Ḥāmid al-Andalusī al-Ġarnaṭī urodził się w ostatnim ćwierćwieczu 
XI wieku w Granadzie. Jako młody człowiek opuścił Andaluzję, do której, jak 
się wydaje, już nigdy nie powrócił. Wiele podróżował i zwiedzał, kształcił się 
w dziedzinie teologii i prawa muzułmańskiego na różnych arabskich uniwersyte-
tach, zdobywał wiedzę i doświadczenie. Przed 1131 rokiem będąc już w średnim 
wieku, osiadł na dłużej w mieście Saqsīn leżącym u ujścia Wołgi do Morza Ka-
spijskiego, a powstałym prawdopodobnie na miejscu dawnej stolicy Chazarów 
– Itil20. Miasto to w czasach Abū Ḥāmida było znacznym ośrodkiem handlowym 
skupiającym ludność bardzo zróżnicowaną etnicznie – Chazarów, Alanów, Po-
łowców, ale przede wszystkim Turków Oguzów. W Saqsīn Al-Andalusī założył 
rodzinę i stamtąd odbywał podróże, m.in. do Bułgarii kamskiej oraz na Węgry.

Właśnie podczas podróży na Węgry, którą odbył pomiędzy 1150 a 1154 ro-
kiem, podróżnik ten, a może i kupiec, musiał przejeżdżać przez kraj Słowian, 
o pobycie w którym pisze.

W 1154 roku Abū Ḥāmid opuścił Saqsīn i powrócił na Bliski Wschód, gdzie 
pod koniec życia napisał dwa dzieła: Mucrib can bacd cağā’ib al-Maġrib, a następ-
nie Tuḥfat al-albāb wa nuḫbat al-acğāb („Dar dla intelektu i wybór dziwów”). 
W 1169 roku autor zmarł.

Tuḥfat al-albāb cieszyło się wielką popularnością, co można wnioskować po 
liczbie zachowanych rękopisów21. Jeżeli chodzi o Mucrib, to nie był znany aż do 
1953 roku, kiedy to hiszpański arabista César E. Dubler odkrył jego jedyny ręko-
pis w Real Akademia de la Historia w Madrycie, przełożył i wydał jego część od-
noszącą się do środkowej i wschodniej Europy22. Tam właśnie znajdujemy wiele 
akapitów mówiących o Słowianach.

Podczas gdy wcześniejsze rozdziały Mu‘rib nie budzą zaufania, gdyż sta-
nowią właściwie rodzaj legendarnej geografi i Maghrebu z licznymi dygresjami 
kosmografi cznymi, to ostatnia część dzieła jest napisana w zupełnie innym tonie 
i sprawia wrażenie rzetelnej relacji z podróży Abū Ḥāmida23. Przedstawia dużą 
wartość dokumentalną i zasługuje na specjalną uwagę badaczy.

Jak wspomniano, Mu‘rib podaje wiele ciekawych wiadomości o Słowianach, 
a wśród nich i taką:

Słowianie mają surowe zasady rządzenia. Jeżeli ktoś ośmieli się tknąć niewolnicę dru-
giego albo jego syna czy wierzchowca lub też w jakikolwiek sposób złamie prawo, 
zabiera się [temu] przestępcy cały jego majątek. Jeżeli go nie posiada, [to] sprzedaje 
się jego synów, córki i jego żonę [w celu zapłacenia] za to wykroczenie. Jeżeli [prze-

20 T. Lewicki, Saqsīn, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 5, Ossolineum, Wrocław–War-
szawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 53–54.

21 Dzieło to wydał w 1925 roku Gabriel Fernand: Abū āmid, Le Tufat al-albāb de Abū āmid 
al-Andalusī al-Garnātī, édité d’après les Mss 2167, 2168, 2170 de la Bibliothèque Nationale et les 
MS d’Alger par G. Fernand (extrait du Journal Asiatique), Imprimerie Nationale, Paris.

22 C.E. Dubler, Abū āmid El Granadino y su Relación de viaje por tierras eurasiáticas. Texto 
árabe, traducción y interpretación, Imprenta y Editorial Maestre, Madrid 1953.

23 Tak ją ocenia C.E. Dubler, który miał możliwość przestudiować cały zachowany rękopis.
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stępca] nie ma rodziny ani dzieci, to sam zostaje sprzedany i pozostaje niewolnikiem, 
służąc temu, u kogo jest, aż do śmierci albo do czasu, kiedy nie zwróci tego, co jest 
winien ze swojej ceny. I nie odlicza mu się niczego za usługi oddane swemu panu. 
Kraj ich [tj. Słowian] jest spokojny. Jeżeli jakiś muzułmanin spośród nich robi z kimś 
interesy, a ten Słowianin zbankrutuje, to zostaje sprzedany on, jego dzieci i jego dom, 
a kupcowi zostaje zapłacony jego dług24.

Fragment ten rodzi wiele pytań, spośród których najważniejszym jest pytanie, 
o jaki odłam Słowian tu chodzi, a także jakiego okresu ta relacja dotyczy. Na oba 
te pytania odpowiedź znalazł T. Lewicki, wiążąc pobyt podróżnika na terenach 
Słowiańszczyzny z jego wyprawą na Węgry w 1151 roku. Jadąc od ujścia Wołgi, 
czy to z Saqsīnu, czy z Bulġāru nad środkową Wołgą, Abū Ḥāmid musiał podró-
żować przez stepy północnoczarnomorskie i Ruś, a następnie przez jakąś przełęcz 
karpacką. Jeżeli więc opis autora jest oparty na autopsji, a wskazują na to także 
inne wiadomości przez niego podawane, to Słowianie, których spotkał podczas 
podróży, zarówno na Węgry, jak i w drodze powrotnej, musieli być Słowianami 
wschodnimi, czyli ruskimi.

Rzetelna analiza powyższego fragmentu wymagałaby ponadto zapoznania 
się z innymi wiadomościami źródłowymi odnoszącymi się do podobnego okre-
su i podobnego obszaru Słowiańszczyzny, a mówiącymi o zagadnieniach praw-
nych. Ponieważ źródła arabskie, zarówno wcześniejsze, jak i współczesne Abū 
Ḥāmidowi, o tym nie wspominają, wiadomości należałoby szukać w źródłach 
europejskich, najlepiej słowiańskich. Szczęśliwie jesteśmy w posiadaniu ruskie-
go kodeksu prawnego znanego pod nazwą „Ruska Prawda”. Najstarsza redakcja 
tego kodeksu, który zachował się w licznych spisach, pochodzi z XIII wieku, ale 
odnosi się do pierwszej połowy wieku XII25, a więc do czasów al-Ġarnaṭīego. 
„Ruska Prawda” zawiera m.in. przepisy regulujące sposób dochodzenia długu 
pieniężnego przez wierzyciela, jednak analizę jej treści i porównanie z tym, co na 
ten temat mówi arabski autor, należałoby powierzyć specjalistom.

Trzeci jeszcze wątek wymagałby uwagi – zagadnienie muzułmanów, zapew-
ne kupców, osiadłych na Rusi. Czy chodzi tu o wyznających islam Bułgarów 
kamskich, czy o kupców przybyłych z kalifatu, którzy, podobnie jak Abū Ḥāmid 
w Saqsīnie, założyli swoje domy w Kijowie, ważnym jeszcze wówczas ośrodku 
handlowym Rusi?

Na tę i inne wzmianki Abū Ḥāmida o Słowianach zwrócił już uwagę T. Le-
wicki26. Korzystał on jednak z późniejszej o sto lat kompilacji al-Qazwīnīego27, 
gdyż rękopis Mu‘rib nie został jeszcze wówczas wydany i nie był Lewickiemu 

24 C.E. Dubler, op.cit., s. 24.
25 B.D. Grekow, Ruska Prawda, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 5, Ossolineum, 

Wrocław–Warszawa–Kraków 1970 , s. 582–585.
26 T. Lewicki, Ze studiów nad źródłami arabskimi. 1. Opis Słowiańszczyzny w dziele podróżnika 

arabskiego Abū Hamida al-Andalusiego, „Slavia Antiqua” 1952, t. III.
27 Zakarija Ben Muhammed el-Cazwini’s Kosmographie, II Theil: Kitāb āār al-bilād, red. 

F. Wüstenfeld, Göttingen 1849.
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znany. U al-Qazwīnīego passus ten, choć zasadniczo nie różni się od oryginału, 
jest uboższy w treść.

(Nawiasem mówiąc, T. Lewicki sądził, że przekaz al-Qazwīnīego jest oparty 
na zaginionych fragmentach Tuḥfat al-albāb, nieznanych G. Ferrandowi, wydaw-
cy tego dzieła, i nie podejrzewał, że pochodzi on z Mu‘rib).

Całkiem odmienny charakter ma wzmianka o Słowianach zamieszczona w ar-
tykule hasłowym „Ṣaqlab”28 w Mucğam al-buldān Yāqūta, uczonego powszechnie 
określanego mianem geografa, z racji autorstwa Słownika geografi cznego, naj-
bardziej znanej jego księgi. Jednakże pobieżny nawet przegląd spuścizny Yāqūta 
pozwala na nazwanie go polihistorem, encyklopedystą, a zastosowana w dziełach 
metoda adībem. Jest autorem bodaj dziesięciu dzieł z takich dziedzin, jak historia, 
genealogia, literatura, geografi a, wiedza biografi czna, wreszcie gramatyka. Z całe-
go jego dorobku zachowały się cztery prace29. Żył na przełomie XII i XIII wieku, 
z pochodzenia był prawdopodobnie Grekiem, na co wskazuje jego nisba ar-Rūmī. 
Jako młody chłopak dostał się do niewoli, ale nie wiadomo, w jakich okolicznoś-
ciach, i przez kilka, może kilkanaście lat parał się kupiectwem w służbie swojego 
pana, kupca z Hamy prowadzącego interesy w Bagdadzie. Po rozstaniu z nim za-
rabiał na życie jako kopista, stąd doskonała znajomość dzieł poprzedników, oraz 
prowadził badania naukowe. Zarówno na służbie u swojego chlebodawcy, jak i już 
jako wyzwoleniec sporo podróżował, przede wszystkim po wschodnich rubieżach 
kalifatu, czemu wyraz daje w Mucğam. Zmarł w Aleppo w 1229 roku.

Słownik Yāqūta jest kompilacją, nie trzeba chyba dodawać, że w tamtych 
czasach pojęcie to nie miało wydźwięku pejoratywnego – jednakże dobór for-
my dzieła oraz układ materiału w poszczególnych artykułach są jego autorskim 
zamysłem, podobnie jak wiele uwag wartościujących podawane cytaty, wreszcie 
osobiste spostrzeżenia z licznych podróży. Sam nie wspomina ani zamieszczone 
w Mucğam własne uwagi na to nie wskazują, by kiedykolwiek podróżował po 
ziemiach należących do Słowian. Swoją wiedzę oparł zatem na świadectwach 
wyabstrahowanych z innych dzieł lub zasłyszanych.

Yāqūt na ogół rzetelnie podaje nazwiska swoich informatorów. W artykule 
poświęconym Ṣaqlab powołuje się na testymonia pięciu wymienionych z nazwi-
ska oraz dwa źródła anonimowe, z których jedno można z dużym prawdopodo-
bieństwem określić. Jeśli chodzi o pięciu wymienionych z nazwiska świadków, to 
według kolejności ich przekazu założonego przez Yāqūta są to:

28 Yāqūt, Jacut’s geographisches Wörterbuch [Mucğam al-buldān], red. F. Wüstenfeld, Leip-
zig1924, t. III, s. 405.

29 Poza wspomnianym powyżej słownikiem geografi cznym zachował się: Kitāb al-Muštarik waan 
wa’l-mutalif aqan, (Księga [nazw miejscowości] o jednakowej nazwie a różnym położeniu) wydana 
przez Wüstenfelda jako Jacut’s Moschtarik: Lexicon geographischer Homonyme, Göttingen1846; 
Iršād al-arīb ilā macrifat al-adīb (Przewodnik dla rozsądnego do wiedzy o adībach), znany także jako 
Mucğam al-udabā’, wydany jako Yāqūt’s Dictionary of Learned Men, GMS Series, red. D.S. Margo-
liouth, London 1907–1931. Do tych prac należy jeszcze dodać Muqtaab min kitāb al-ansāb (Wybór 
z „Księgi genealogii”), której rękopis znajduje się w bibliotece w Kairze (cf. E.I.1, t. IV, s. 1217).



173Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny – o historii badań i konieczności kontynuacji tematu 

 – Abū cAbd Allāh Muḥammad ibn Ziyād, znany, i tak też wymieniony tutaj, jako 
Ibn al-Acrābī30.

 – Abū cAmr ibn al-cAlā’, wspomniany w słowniku tylko z kunyi31.
 – Abū Manṣūr Muḥammad ibn Aḥmad al-Azharī, podobnie przedstawiony tyl-

ko z kunyi32.
 – Hišām ibn Muḥammad ibn al-Kalbī, zaprezentowany nasabem.
 – Al-Mascūdī rozpoznawalny z nisby33.

Przekazy czterech pierwszych uczonych oraz jednego anonimowego źródła 
odnoszą się przede wszystkim do genealogii, geografi i ziem słowiańskich oraz 
wyglądu Słowian. I tak Ibn al-Acrābī stwierdza: „Słowianin to człowiek o białej 
karnacji”34. Przy tym dosłowny przekład brzmiałby: „Słowianin to człowiek bia-
ły”, ale określenie al-abyaḍ z całą pewnością odnosi się do karnacji, ponieważ 
jasny kolor włosów znacznie częściej był przybliżany terminem ṣuhb35. Ponadto 
już kolejny cytat wydaje się, w zamierzeniu Yāqūta, dopełnieniem poprzedniego: 
„Słowianin to człowiek o czerwonej karnacji (dosł. czerwony)”36. Tutaj źródłem 
informacji jest Abū cAmr. Oczywiście może być i tak, że jeden miał na myśli cerę, 
a drugi włosy, ale z tych krótkich cytatów tego się nie dowiemy. Nieco więcej 
światła na wyobrażenie o wyglądzie Słowian rzuca al-Azharī: „Słowianie to ple-
mię o czerwonej karnacji i jasnych (tutaj termin ṣuhb) włosach”37. Z tych krótkich 
uwag można wnioskować, że wczesnośredniowieczni Arabowie byli świadomi 
odmienności w wyglądzie Słowian, chociaż nie byli jednomyślni. Mogło być to 

30 Ibn al-Acrābī (zm. 846) – fi lolog, znawca poezji i tradycji straroarabskiej. Żadna z jego prac nie 
zachowała się do naszych czasów (cf. Ibn an-Nadīm, The Fihrist of al-Nadīm, red. i tłum. B. Dodge, 
Columbia University Press, New York–London 1970, s. 152–153.).

31 Abū cAmr ibn al-cAlā’ (zm. 771) – fi lolog, nauczyciel al-Amācīego i Abū cUbaydy. Ten ostatni 
uważał go za najwybitniejszego znawcę gramatyki, poezji i Koranu swoich czasów (cf. Ibn allikān, 
Ibn Khallikān’s Biographical Dictionary, red. i tłum. M.G. De Slane, Paris 1842–1871, t. II, s. 400.). 
Był źródłem wielokrotnie cytowanym w Kitāb Sībawayhiego, jednak nie bezpośrednio, chociaż 
współczesnym temu gramatykowi. Należał także do grona siedmiu autorytetów, których indywidualne 
wersje Koranu zostały uznane (cf. M.G. Carter, Sībawayhi, I.B. Tauris, Oxford 2004, s. 19).Wydaje 
się, że żadna z jego prac nie zachowała się (cf. F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, 
Brill, Leiden 1982, t. VIII, s. 50–51).

32 Al-Azhari (zm. 980) – jeden z najwybitniejszych leksykografów po al-alīlu ibn Amadzie, 
którego Kitāb al-cayn rozszerzył i przerobił, tworząc swój Tahīb al-lua (Poprawienie języka), był 
jednak przekonany, że to nie al-alīl, lecz jego uczeń jest autorem słownika.

33 Zarówno Hišām ibn al-Kalbī (zm. 819), jak i al-Mascūdī (zm. 957) są tak znanymi uczonymi, 
że nie wydaje się konieczne zamieszczanie o nich szerszych informacji.

34 Yāqūt, Mucğam, t. III, s. 405.
35 Terminowi temu poświęca T. Lewicki wyczerpujący komentarz (cf. T. Lewicki, Źródła..., 

t. I, s. 6–7). W słowniku Lane’a został on przybliżony następująco: „having redness intermixed with 
whiteness” oraz „intensely white” (cf. E.W. Lane, An Arabic–English Lexicon, London 1863–1893, 
s.v. hb. Również Lisān al-cArab potwierdza stosowanie tego pojęcia do owłosienia: „Ar-Rūm uhb 
as-sibāl wa’š-šucūr” – Bizantyjczycy/Grecy o płowych wąsach i włosach (cf. Ibn Manūr, 1883–1890, 
Lisān al-cArab, Bulāq, s.v. hb).

36 Yāqūt, op.cit., s. 405.
37 Ibidem.
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wynikiem tego, że nie każda wzmianka stanowiła rezultat własnych spostrzeżeń, 
jak prawdopodobnie miało to miejsce w wypadku autorów powyższych cytatów38.

Odrębną kwestię stanowią tutaj terminy zastosowane na określenie Słowian. 
Jak wspomniano, artykuł nosi tytuł Ṣaqlab i odnosi się do grupy, podobnie jak 
używane tu wymiennie aṣ-Ṣaqāliba, forma Ṣiqlāb natomiast wydaje się wska-
zywać liczbę pojedynczą Słowianin, na przykład w zdaniu Aṣ-Ṣiqlāb ar-rağul 
al-aḥmar i analogicznym Aṣ-Ṣiqlāb ar-rağul al-abyaḍ39. Jednakże w omawianym 
fragmencie Mucğam występuje jeszcze jedna forma liczby pojedynczej. Otóż nie-
znany nam z nazwiska świadek stwierdza: „Słowianie (aṣ-Ṣaqāliba) [lub raczej 
Słowiańszczyzna] to kraj pomiędzy Bułgarami a Konstantynopolem. Zamieszku-
je go grupa Słowian [ponownie użyte aṣ-Ṣaqāliba), na jednego z nich mówimy 
Słowianin Ṣaqlabiyyun”40, a zatem kolejna forma liczby pojedynczej.

Innego typu ciekawą informacją umieszczającą Słowian na gałęziach drzewa 
genealogicznego jest wzmianka, którą Yāqūt cytuje za Ibn al-Kalbīm, ten zaś po-
wołując się na świadectwo własnego ojca, stwierdza: „Powiedział mi mój ojciec: 
Bizantyjczyk, Słowianin, Armeńczyk i Frank są braćmi, a wszyscy oni są synami 
Lanṭīego41 syna Kaslūḫīma42 syna Yūnāna43 syna Yāfi ṯa44, każdy z nich ma obszar 
ziemi, który nazywa własnym imieniem”.

Drugie źródło, którego Yāqūt nie ujawnia, mówi o Słowianach na Sycylii: 
„A na Sycylii jest także miejsce, na które mówią Słowiańszczyzna, a także dziel-
nica Słowian, znajdują się tam źródła bieżącej wody, wspominane na Sycylii”45.

 

38 Słowianie byli jednym z pierwszych jasnowłosych ludów europejskich, z jakim Arabowie się 
zetknęli. Szerzej o tej kwestii cf. T. Lewicki, Źródła..., t. I, s. 7–9.

39 Yāqūt, op.cit., s. 405.
40 Ibidem.
41 Nie jest jasne wspomniane tutaj imię ojca Armeńczyków, Franków, Słowian i Bizantyjczyków; 

zapewne pochodzi z tekstów pochodnych lub wzorowanych na „Księdze Rodzaju”. Ibn al-Faqīh 
w Kitāb al-buldān zamieszcza podobne świadectwo, również powołując się na Hišāma ibn al-Kalbīego, 
tutaj jednak jest wymieniony tylko jeden potomek Lanīego – Armīnī (cf. T. Lewicki, Źródła..., t. II, 
cz. 1, s. 30–31 i 89).

42 Przybliżenie postaci przodka Lanīego – Kaslūīma jest jeszcze trudniejsze niż scharakteryzo-
wanie jego potomka. Być może chodzi o protoplastę Filistynów, o którym wspomina archaiczne już 
źródło: Out of the Casluhim came the Philislitim or Philistim, who are universally recognized as the 
historical Philistines (cf. A. Winchell, Preadamites, Chicago 1890, s. 21). Jeżeli tak, to może chodzić 
o wymienionych w „Księdze Rodzaju” (10;13–14) Chasluitów, z których wywodzą się Filistyni. 
Z drugiej jednak strony biblijni Chasluici są według „Księgi Rodzaju” potomkami Chama, nie Jafeta 
(ar. Yāfi ), jak sugeruje Yāqūt, a więc zapewne mamy tutaj do czynienia z informacją pochodzącą 
ze źródeł, być może, wzorowanych na „Księdze Rodzaju” lub podobnych tekstach. Komentarze 
do Biblii również nie dają informacji kim byli Chasluici; mieli oni zamieszkiwać wybrzeża Morza 
Czerwonego lub tereny Górnego Egiptu. (Bardzo dziękuję panu dr. Markowi Pieli za konsultacje 
dotyczące Chasluitów – B. Ostafi n).

43 Jak stwierdza T. Lewicki „Yūnān (imię to wywodzi się zapewne od nazwy greckich Jonów) 
był, według pojęć wczesnośredniowiecznych historyków arabskich, przodkiem starożytnych Greków” 
(cf. T. Lewicki, Źródła…, t. II, cz. 1, s. 89).

44 Chodzi o Jafeta z „Księgi Rodzaju”.
45 Yāqūt, op.cit., s. 405.
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Ibn Ḥawqal opisując Palermo i podział miasta na dzielnice zauważa: „Jest też 
dzielnica zwana dzielnicą Słowian, bardziej zaludniona od dwóch, o których wspo-
mniałem, jest też od nich wspanialsza. Mieści się w niej przystań oraz są źród-
ła bieżącej wody tworzące granicę między nią a Sycylią”46. Zatem z ogromnym 
prawdopodobieństwem swoją wiedzę o Słowianach na Sycylii Yāqūt zaczerpnął 
z Ṣūrat al-Arḍ („Obraz Ziemi”) Ibn Ḥawqala, chociaż o tym nie wspomina. Po-
mija informacje, w których Ibn Ḥawqal nawiązuje do wcześniej zamieszczonych 
danych, a także do wzmianki o przystani. Trzeba jednak przyznać, że dzieło tego 
kartografa i geografa z X wieku oraz jego nazwisko wielokrotnie pojawia się na 
kartach Mucğam.

Nie sposób przedstawić tutaj całego bogactwa tematycznego, jakie zawiera 
stosunkowo krótka, bo zamieszczona na jednej stronie, wzmianka o Słowianach. 
Warto wspomnieć, że na podstawie świadectwa al-Mascū dīego Yāqūt przytacza 
będące już przedmiotem badań informacje o zwyczajach pogrzebowych u Sło-
wian, a także o bogactwie i żyzności niektórych ziem słowiańskich. Podaje też 
imię jednego z władców oraz nazwę jednego z plemion. Jednakże danych doty-
czących zagadnień słowiańskich autorki nie czują się kompetentne komentować.

Odrębną kwestię stanowi problem, z jakich prac niezachowanych do naszych 
czasów pochodzą zamieszczone cytaty, np. z Abū cAmra czy Ibn al-Acrābīego. 
Być może są to tylko przekazywane z pokolenia na pokolenie lub wyjęte z innych 
dzieł wypowiedzi dawnych mistrzów.

Przedstawione urywki nie są jedynymi passusami z wykorzystanych dzieł 
dotyczącymi szeroko pojętej Słowiańszczyzny. Zarówno u Abū Ḥāmida, jak 
i Yāqūta stanowią tylko znikomą część ich prac.

46 Ibn awqal, 1938, Kitāb ūrat al-ar, red. J.H. Kramers, Brill, Leiden, s. 119.




