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Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Instytut Filologii 

Orientalnej - 1977, magister filologii arabskiej) i Uniwersytetu McGill w Montrealu (Institute 

of Islamie Studies - 1992, doktor filozofii). Moje zainteresowania naukowo-badawcze 

rozwijały się sukcesywnie na obu uczelniach. Od kilkunastu lat głównym obszarem tych 

zainteresowań jest problematyka dotycząca historii dialogu międzyreligijnego i 

międzykulturowego, a szczególnie dialogu świata Zachodu ze światem islamu. Syntezą moich 

doświadczeń w tym zakresie jest praca habilitacyjna John Paul II, Islam and the Middle 

East: The Pope's Spiritual Leadership in Developing a Dialogical Path for the New History 

of Christian-Muslim Relations. Do podjęcia tej interdyscyplinarnej tematyki przygotowały 

mnie badania wcześniejsze, związane z rejonem Bliskiego Wschodu - dotyczące języka i 

literatury arabskiej oraz islamu i cywilizacji muzułmańskiej. Badania prowadzone w trzech 

wymienionych kręgach przedstawiam poniżej w porządku chronologicznym.

I. Pierwszy obejmuje język i literaturę arabską, a w szczególności współczesny 

dramat egipski. Rezultaty badań nad historią współczesnego teatru arabskiego, kierunkami 

jego rozwoju, oryginalnością treści i formy utworów wybitnych dramaturgów egipskich 

przedstawiłam w pracy magisterskiej Dramaty społeczno-obyczajowe Tawfika al-Hakima i w 

artykułach opublikowanych w „Przeglądzie Orientalistycznym”, „Folia Orientalna”, 

„Roczniku Orientalistycznym” i „Hemispheres, Studies in Cultures and Societies”. W 

publikacjach dotyczących tego kręgu moich dociekań badawczych zwróciłam szczególną 

uwagę na kontekst historyczno-polityczny przedstawianych problemów społeczno- 

obyczajowych. Analiza dramatów autorów egipskich odsłoniła bogactwo tematyczne i 

różnorodność kształtu artystycznego, szczególnie u Tawfiqa al-Hakima i Yusufa Idrisa, 

twórców zaangażowanych w sprawy kraju i całego świata arabskiego. Odczytałam wnikliwą 

ocenę istniejących problemów społecznych i politycznych, a szczególnie zainteresowanie 

losem zwykłego człowieka i jego codzienną walkę o lepsze i godniejsze życie.



Kontekst historyczno-polityczny poruszanych przez dramaturga treści społecznych 

okazał się szczególnie ważny w mojej pracy doktorskiej Egyptian Drama and Social Change: 

A Study of Thematic and Artistic Development in Yiisuf Idris’s Plays (1992), napisanej pod 

kierunkiem profesora Issy J. Boullaty, znanego specjalisty w dziedzinie literatury arabskiej w 

Instytucie Studiów Islamistycznych na Uniwersytecie McGill w Montrealu, która została 

opublikowana w 1993 roku. W zaprezentowanej analizie ośmiu sztuk Idrisa (1927-1991) 

wyeksponowałam te treści, które wyraźnie potwierdzają moją tezę, że te utwory w znaczący 

sposób odzwierciedlają sytuację społeczno-polityczną Egiptu na przestrzeni blisko ćwierć 

wieku po Rewolucji 1952 roku, a tytuły tych sztuk, ułożone w porządku chronologicznym, to 

symbole układające się w literacką „kronikę” z historii Egiptu wspomnianego okresu. 

Pomimo, że największą sławę przyniosła autorowi jego mistrzowska forma literacka, tj. 

krótkie opowiadanie, należy podkreślić, że to właśnie w dramacie Idris zawarł bardzo 

odważne i w swoim wymiarze bardzo krytyczne spojrzenie na sytuację społeczno-polityczną 

Egiptu, przedstawiając ewoluujący portret społeczeństwa egipskiego w okresie tak ważnym w 

historii zarówno tego kraju, jak i całego świata arabskiego.

Szkic portretu społeczeństwa egipskiego rozpoczął Idris w latach 1950-tych trzema 

sztukami realistycznymi. Ukazał w nich zmiany w świadomości społecznej chłopów, którzy 

po okresie wyzysku i upokorzeń byli wreszcie gotowi do walki o równość i sprawiedliwość 

społeczną - Malik al-Qutn (1957, Król bawełny) i podkreślił nadal istniejącą przepaść między 

miejskimi klasami bogaczy i ubogich - Jumhuriyyat Farahat (1957, Republika Farhata). 

Wykorzystując epizod z Wojny Sueskiej 1956 roku przedstawił, w sposób bardzo krytyczny, 

słabości i ukryte „choroby” społeczne, podkreślając, że odziedziczony z przeszłości „strach”, 

ciągle paraliżuje młode pokolenie, uniemożliwiając mu walkę o rozwój i postęp - al-Lahza al- 

Harija (1958, Moment krytyczny).

W latach 1960-tych, w okresie prześladowań działaczy politycznych i społecznych 

oraz ostrej cenzury, Idris nie zrezygnował z misji dramaturga engage i dzięki zmianom 

formalnym, w tym formy teatru absurdu a także wykorzystaniu Farfura - postaci typu klown, 

prowadził niebezpieczną grę pomiędzy fantazją, ironią i rzeczywistością, rozwijając swój 

szkic portretu społeczeństwa egipskiego. W kolejnych trzech sztukach, tj. al-Farafir (1964, 

Pajace), al-Mahzala al-Ardiyya (1966, Komedia ziemska) i al-Mukhattatin (1967, Pasiaści 

ludzie) zawarł nie tylko sarkastyczną ocenę panującego porządku politycznego, ale postawił 

szereg ważnych pytań, w tym również najistotniejsze, dotyczące odpowiedzialności władz za 

istniejącą niezwykle trudną sytuację społeczną.
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W roku 1971, kiedy po wielkiej traumie związanej z przegraną w wojnie Izraelem 

(1967) i śmiercią wielkiego wodza Gamala ‘Abd al-Nasira (1970), Egipt i cały świat arabski 

znalazł się na rozdrożu, Idris opublikował sztukę al-Jins al-Thalith (1971, Trzeci rodzaj), w 

której wskazał konieczność efektywnego rozrachunku z przeszłością, pokonania barier i 

uprzedzeń, uniemożliwiających Egiptowi i krajom arabskim wejście na drogę nowoczesnego 

rozwoju. W latach 1970-tych, w obliczu coraz trudniejszej sytuacji społeczno-politycznej 

Egiptu i świata arabskiego, autor zrezygnował z pisania dramatów, by po przeszło dziesięciu 

latach milczenia powrócić i dokończyć portret społeczeństwa egipskiego w niezwykle ostrym 

i sarkastycznym w swej wymowie utworze al-Bahlawan (1982, Klown). Kontynuując swoją 

grę pomiędzy fantazją, ironią i rzeczywistością Idris wyeksponował w tej sztuce dwa odrębne, 

a paradoksalnie bliskie sobie światy: świat cyrku i świat polityki, dopełniając w ten sposób 

swój szkic portretu społeczeństwa egipskiego w okresie po Rewolucji 1952 roku.

Egyptian Drama and Social Change: A Study of Thematic and Artistic Development in 

Yusuf Idris’s Plays należy do znanych opracowań twórczości Idrisa. Recenzje z tej pracy 

ukazały się w kilku czasopismach naukowych, m. in. w „Middle East Studies Association 

Bulletin”, „Bulletin of the School of Oriental Studies” i „Folia Orientalia”. Książka jest 

cytowana w kilku ważnych opracowaniach i encyklopediach dotyczących dramatu arabskiego 

i światowego, m.in. Colors of Enchantment: Theatre, Dance, Music and the Visual Arts of the 

Middle East pod redakcją S. Zuhur, Encyclopedia of Literary Translation into English, pod 

redakcją O. Classe oraz The Columbia Encyclopedia of Modern Drama pod redakcją G. H. 

Cody i E. Sprinchorn. Przedruk trzeciego rozdziału Egyptian Drama and Social Change, 

zawierającego jedyne, jak dotąd, dokładne omówienie sztuk al-Jins al-Thalith i al-Bahlawan 

w języku angielskim, ukazał się w amerykańskim wydawnictwie GALE Cengage Learning 

(Detroit, New York, San Francisco, New Haven-Conn, Watrerville-Maine, London) w serii 

Twentieth-Century Literary Criticism: Criticism of the Works of Novelists, Poets, Playwrights, 

Short Story Writers, and Other Creative Writers Who Lived between 1900 and 1999, from the 

First Published Critical Appraisals to Current Evaluations edited by Lawrence J. Trudeau 

(vol. 232, 2010, s. 48-62).

II. Drugi krąg moich zainteresowań naukowo-badawczych to islam i historia 

cywilizacji muzułmańskiej. Studia doktoranckie, jak również praca jako wykładowca w 

znanym w świecie Instytucie Studiów Islamistycznych na Uniwersytecie McGill, pozwoliły 1

1 Program moich studiów obejmował 10 całorocznych specjalistycznych kursów i seminariów oraz 5 
przekrojowych egzaminów doktorskich z zakresu: historii świata muzułmańskiego, myśli muzułmańskiej, 
instytucji muzułmańskich, współczesnego rozwoju islamu i literatury arabskiej. W okresie studiów pracowałam 
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mi na rozszerzenie i pogłębienie moich wcześniejszych zainteresowań naukowych o rozległy 

kontekst historyczny, filozoficzny, społeczny i kulturowy cywilizacji muzułmańskiej, jak 

również na zaznajomienie się z różnorodnością współczesnych manifestacji islamu. W 

poznawaniu nowej literatury dotyczącej świata islamu okazała się także pomocna moja praca 

w Bibliotece Instytutu Studiów Islamistycznych (1985-1990) - informacja o zbiorach, 

katalogowanie i wypożyczanie książek), zawierającej zbiory liczące ponad 150 tysięcy 

tytułów.

W pogłębianiu wiedzy dotyczącej historii świata muzułmańskiego najważniejszym dla 

mnie doświadczeniem była praca z profesorem Donaldem P. Little, wybitnym specjalistą w 

tej dziedzinie. W ramach programu moich studiów doktoranckich zaliczyłam całoroczny kurs 

Islamie History: Medieval Period i seminarium Arabie Historiography. Uczestnictwo w tych 

zajęciach pozwoliło mi na zapoznanie z się z literaturą przedmiotu tj. zarówno z wybranym 

materiałem źródłowym w języku arabskim, jak i dostępnymi opracowaniami w języku 

angielskim i francuskim. Szczególnie cenne w tym zakresie okazało się seminarium Arabie 

Historiography, gdzie mogłam wspólnie z drugim jego uczestnikiem nie tylko analizować 

pod kierunkiem profesora Little wybrane teksty pochodzące z kronik historyków, takich jak 

np. Al-TabarT czy Ibn Khaldun, ale przede wszystkim poznać zasady pracy dokumentami 

arabskimi w oparciu o omawianą na zajęciach literaturę. W czasie seminarium zapoznałam się 

bliżej z dokumentami z kolekcji Haram, pochodzącymi z XIII-XV wieku, skatalogowanymi i 

opracowanymi przez profesora Little.

Rezultaty pracy badawczej z zakresu historii cywilizacji muzułmańskiej 

wykorzystywałam i wykorzystuję zarówno w publikacjach naukowych jak i w pracy 

dydaktycznej w Instytucie Studiów Islamistycznych Uniwersytetu McGill w Montrealu, 

Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza 

Modrzewskiego, a przede wszystkim w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie aktualnie pracuję. Wśród publikacji 

naukowych należy wymienić artykuły zamieszczone w „Acta Asiatica”, „Hemispheres, 

Studies in Cultures and Societies”, „Collectanea Theologica”, „Folia Orientalia”, a przede 

wszystkim ostatnio wydaną książkę From the Richness of Islamic History. Kraków, 

Księgarnia Akademicka 2013, przedstawiającą wybrane przykłady z bogatej i różnorodnej 
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jako teaching assistant prowadząc zajęcia z języka arabskiego, historii literatury arabskiej i historii Bliskiego 
Wschodu razem z renomowanymi naukowcami, takimi jak profesor I. J. Boullata (język i literatura arabska), 
profesor W. Hallaq (język arabski, prawo muzułmańskie), profesor D. P. Little (historia świata islamu) i profesor 
A. U. Turgay (historia Turcji). Po uzyskaniu stopnia doktora (1992), prowadziłam w Instytucie (do lipca 1997) 
kursy języka arabskiego i wykłady (międzywydziałowe) ze współczesnej historii Bliskiego Wschodu.



historii świata muzułmańskiego, w tworzenie której największy wkład wnieśli Arabowie, 

Persowie i Turcy. Praca ta, zawierająca materiał opracowany w czasie studiów i pracy na 

Uniwersytecie McGill (1984-1997), jak i w ostatnich latach na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

eksponuje moje doświadczenia naukowo-badawcze związane z historią islamu i świata 

muzułmańskiego.

Świat islamu, historia islamu - terminy w powszechnym użyciu jak i w literaturze 

naukowej - sugerują pewną jedność czy monolit. Wprawdzie islam jest religią łączącą wiele 

milionów ludzi żyjących na obszarze Bliskiego Wschodu, to zdecydowana większość 

muzułmanów mieszka dzisiaj na terenach położonych dalej na wschód, tj. w Indiach, 

Pakistanie, Bangladeszu, Indonezji i Malezji. Duże skupiska wyznawców islamu spotykamy 

również na terenach byłego Związku Radzieckiego i w krajach zachodnich. Pomimo często 

podkreślanej jedności religijnej świata islamu, społeczności muzułmańskie są bardzo 

zróżnicowane etnicznie i kulturowo, co powoduje, że ich islam też ma wiele różnych odcieni. 

W ciągu historycznego rozwoju cywilizacja muzułmańska harmonijnie połączyła wpływy 

arabskie, perskie, tureckie, greckie, rzymskie, egipskie, indyjskie, chińskie i wiele innych. 

Arabowie dali jej podstawę tj. język i religię. Islam okazał się religią łatwo zdobywającą 

wyznawców i przynajmniej w ciągu kilku pierwszych wieków tolerancyjną, a ponadto 

niezwykle inspirującą zarówno w kwestii zdobywania wiedzy, jak i rozwoju sztuki. Nie ulega 

wątpliwości, że zarówno islam jak i język arabski, czyli język Koranu, tradycji Proroka i 

modlitwy są do dziś bardzo ważnymi elementami łączącymi wszystkich bardzo 

zróżnicowanych etnicznie i kulturowo muzułmanów. W historii cywilizacji muzułmańskiej 

niezwykle ważną rolę odegrał Egipt. To stąd w ciągu wieków płynęły i nadal płyną 

nowatorskie idee i przykłady działań inspirujące i stymulujące rozwój w innych rejonach 

świata islamu.

Ta wspomniana wyżej jedność i różnorodność świata islamu to elementy łączące 

rozdziały książki From the Richness of Islamic History, której celem jest ukazanie bogactwa 

kulturowego historii muzułmańskiej na przykładzie kilku wybranych tematów prezentujących 

znaczące dla jej rozwoju postaci i wątki.

Centralną postacią świata islamu jest Prorok Muhammad (zm. 632), na którego temat 

powstała olbrzymia literatura naukowa. Omawiając prace biograficzne autorów 

muzułmańskich wyeksponowałam używany przez nich bogaty materiał źródłowy, zwracając 

uwagę na fakt, że te wcześniejsze (powstałe do XX wieku) charakteryzuje idealizowanie 

osoby Proroka i przedstawianie go z dużą dozą emocji i patosu. Natomiast biografie 

współczesne, m.in. prace autorów takich, jak Adil M. Salih czy Tariq Ramadan, cechuje 
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stosunkowo duża doza obiektywizmu. Daje się zauważyć, że skierowane są one zarówno do 

czytelnika muzułmańskiego, któremu oferują nowe spojrzenie na źródła historyczne i 

czytelnika zachodniego, któremu prezentują w miarę wyważony obraz osoby Proroka jak i 

głoszonej przez niego religii.

W historii cywilizacji muzułmańskiej pojawiło się wielu wybitnych przywódców, 

których działania niejednokrotnie zmieniły diametralnie sytuację w danym kraju, czy rejonie. 

Takim miejscem był Egipt, a przykładem postaci niezwykle ważnych w jego historii Ahmad 

Ibn Tulun (835-884) i Muhammad ‘Ali (1769-1849). Omawiając karierę polityczną Ahmada 

Ibn Tuluna, który z wielką determinacją i charyzmą zbudował w Egipcie niezależny rząd i 

państwo wykorzystałam teorię silnego państwa Ibn Khalduna. Pozwoliło mi to na pełniejsze 

wyeksponowanie prawidłowości rządzących kolejnymi fazami historycznego procesu, 

obejmującego powstanie, rozwój, rozkwit, schyłek i upadek założonej przez niego dynastii. Z 

kolei analizując osiągnięcia Muhammada ‘Alego, ukazałam w jaki sposób inspiracja 

postępem cywilizacji zachodniej pomogła mu w realizacji śmiałego planu reform i budowy 

nowoczesnego państwa w Egipcie przy zachowaniu tradycyjnych islamskich wartości.

Duży wkład w rozwój cywilizacji islamu wnieśli muzułmańscy filozofowie, 

teologowie i przedstawiciele myśli mistycznej różnych kultur. Analiza „podróży” Abu 

Hamida al-Ghazalego (1058-1111) w poszukiwaniu prawdy i sensu życia pozwoliła mi nie 

tylko na wprowadzenie czytelnika w kluczowe zagadnienia filozofii i teologii islamskiej, 

specyfikę myśli isma‘Tlickiej, ale przede wszystkim na podkreślenie znaczenia poznania 

mistycznego i ukazania, jak ważne dla historycznego rozwoju islamu było, dokonane przez 

tego wybitnego uczonego, zwanego „dowodem” w islamie, pogodzenie ortodoksji z wiedzą 

mistyków (sufich).

Historię świata islamu dokumentuje olbrzymia ilość zachowanych materiałów 

źródłowych. W czasie swoich studiów w Instytucie Studiów Islamistycznych na 

Uniwersytecie McGill miałam okazję zapoznać się bliżej z dokumentami muzułmańscy 

kolekcji Haram, pochodzącymi z okresu XIII-XV wieku, odkrytymi w Jerozolimie. 

Prezentując charakterystykę dokumentów Haram oraz przedstawiając przykładową analizę 

jednego z nich (Haram 102), skoncentrowałam się na ukazaniu wielowymiarowego znaczenia 

badań nad tą kolekcją celem lepszego poznania średniowiecznej historii muzułmańskiej, 

zwłaszcza w trzech jej dziedzinach: islamskiej dyplomatyki, islamskiego prawa i historii 

Jerozolimy oraz jej mieszkańców w okresie, w którym powstawały omawiane dokumenty.

Architektura i sztuka świata islamu od stuleci wzbudza podziw Zachodu. 

Przedstawiając rozwój architektoniczny Kairu w czasach panowania dynastii Mameluków 
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(1250-1517), wskazałam na zasługi tej dynastii w modernizacji miasta i wzbogaceniu jego 

panoramy o wspaniałe, bogato zdobione meczety, madrasy i mauzolea, których piękno do 

dziś świadczy zarówno o kunszcie artystycznym twórców, jak też o szczodrości władców.

W historię świata islamu wpisana jest historia relacji chrześcijan z muzułmanami. 

Analizując rozwój stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich od powstania islamu do czasów 

średniowiecznych, charakteryzującą się wzajemną niechęcią, uprzedzeniami i wrogością, 

wyeksponowałam pojawiające się również z obu stron głosy, nawołujące do lepszego 

poznania i zrozumienia, które w końcu zaowocowały znaczącymi zmianami i wejściem na 

drogę dialogu w świetle postanowień Drugiego Soboru Watykańskiego.

III. Dwa przedstawione powyżej kręgi moich zainteresowań i wnikliwych badań 

przygotowały mnie do rozwinięcia trzeciej, w ostatnich latach najważniejszej sfery dociekań, 

która obejmuje problematykę dotyczącą historii dialogu międzyreligijnego i 

międzykulturowego, a w szczególności dialogu świata zachodniego ze światem islamu. 

Studia nad tymi zagadnieniami rozpoczęłam w Montrealu w latach dziewięćdziesiątych, 

pracując nad projektem dotyczącym społeczności arabskiej w Kanadzie. To właśnie te 

indywidualna studia, jak również konsultacje z historykami, religioznawcami, m. in. 

profesorami Charlsem J. Adamsem i Gregorym Baumem z Religious Studies (McGill 

University), socjologami i kulturoznawcami, m.in. profesorem Bahą Abu Labanem 

(University of Alberta) i profesorem Mortonem Weinfeldem z Canadian Ethnic Studies 

(McGill University), zaangażowanymi w badania związane z problematyką dialogu kultur i 

religii, pomogły mi w poszerzeniu spektrum moich zainteresowań, wzbogacając moją 

dotychczasową perspektywę arabistki i specjalistki w zakresie studiów islamistycznych o 

kontekst interdyscyplinarny i wielokulturowy. Pozwoliło to na powiązanie moich 

dotychczasowych badań z problematyką dialogu międzyreligijnego i podjęcie 

wieloaspektowej tematyki dotyczącej historii dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. 

Pierwszym rezultatem moich badań w tym zakresie był referat “Searching for a Dialogue: 

John Paul II and the Followers of Islam”, który przedstawiłam w listopadzie 1995 roku w 

Waszyngtonie, na konferencji Middle East Studies Association of North America (MESA 95 

Annual Meeting). Kolejne prezentowałam na różnych konferencjach - w Providence, 

Krakowie, Montrealu, Waszyngtonie i Toruniu oraz w artykułach opublikowanych w 

czasopismach takich, jak „Politeja”, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, „Hemispheres, 

Studies in Cultures and Societies”, „Znak” czy „Collectanea Theologica”. Interesującym 
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doświadczeniem okazały się również prowadzone przeze mnie wykłady monograficzne 

związane z dialogiem międzyreligijnym i międzykulturowym .

Moje najważniejsze osiągnięcie naukowo-badawcze w powyższym zakresie stanowi 

praca habilitacyjna John Paul II, Islam and the Middle East: The Pope’s Spiritual 

Leadership in Developing a Dialogical Path for the New History of Christian-Muslim 

Relations. Kraków, Księgarnia Akademicka 2012.

Celem wspomnianej książki jest przedstawienie dialogu Jana Pawła II z wyznawcami 

islamu w kontekście historycznego rozwoju stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich oraz 

wyeksponowanie roli tego dialogu, wykorzystywanego przez Papieża jako narzędzie w 

łagodzeniu napięć i rozwiązywaniu konfliktów społeczno-politycznych na Bliskim 

Wschodzie. Problematyka pracy obejmuje dwie grupy zagadnień. Pierwsza dotyczy kontekstu 

historycznego, w który „wpisałam” dialog Jana Pawła II z wyznawcami islamu, a druga 

koncentruje się wokół charakterystyki, metod i celów tego dialogu.

Omawiając historię stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich przedstawiłam 

ewolucję chrześcijańskiego wizerunku islamu z uwzględnieniem szerszego kontekstu 

socjologiczno-politycznego, w którym ten obraz się kształtował. W ciągu tej historii 

wyróżniłam kilka okresów ilustrujących stopniową zmianę stanowiska chrześcijan wobec 

islamu i jego wyznawców od niechęci, wrogości poprzez różne próby podejmowania studiów 

na temat tej religii aż do bardziej obiektywnych poszukiwań wspólnych elementów, które 

mogłyby umożliwić wzajemne zrozumienie. Ponadto w podjętych przeze mnie rozważaniach 

podkreślone zostały głosy postulujące zarówno przyjęcie przez chrześcijan bardziej 

przyjaznej postawy wobec muzułmanów, jak i uświadomienia konieczności podjęcia dialogu i 

współpracy. Najważniejszym punktem w omawianej historii jest zagadnienie zmian 

dotyczących stanowiska Kościoła katolickiego wobec problemów współczesnego świata, 

zapowiedzianych w dokumencie De motione oecumenica (1949), postulowanych przez Louis 

Massignon (1883-1962) i Victora Courtois (1907-1960) i ostatecznie wprowadzonych w 

postanowieniach Drugiego Soboru Watykańskiego (1962-1965). Analizując materiał 

źródłowy dotyczących wspomnianej problematyki wyeksponowałam kwestie dotyczące: 

znaczenia aggiornamento, kierunku zmian wprowadzanych przez Jana XXIII, który dzięki 

swojej encyklice Pacem in terr is otworzył Kościół na „świat” i dialog z nowoczesnością, 

zdecydowanej zmiany stanowiska Kościoła wobec religii niechrześcijańskich (w tym islamu),

2 Islam-chrześcijaństwo: koegzystencja, polemika, dialog (1998/1999, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II) i 
Droga dialogu w najnowszej historii stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich ( 2009/2010, 2010/2011, Instytut 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ)
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jak zostało to przyjęte w 11 dokumentach Soboru (w tym dwóch bezpośrednio dotyczących 

islamu i muzułmanów) i roli inicjatyw i działań Pawła VI w stworzeniu modelu dialogu i 

współpracy Kościoła katolickiego z wyznawcami islamu. Omawiając postanowienia 

Drugiego Soboru Watykańskiego zwróciłam uwagę na sprawę zaangażowania Karola 

Wojtyły - przyszłego Papieża w obrady trzeciej sesji Soboru, które obejmowało zarówno 

wystąpienie podczas obrad jak i udział w komisjach redakcyjnych najważniejszych 

dokumentów. Moim zdaniem, to aktywne uczestnictwo w pracach Soboru miało niewątpliwy 

wpływ na kwestię postrzegania przez przyszłego Papieża problemów współczesnego 

człowieka w szybko zmieniającym się świecie różnych kultur i religii, a co za tym idzie 

rozumienia relacji do „drugiego” (człowieka) w świetle działalności misyjnej Kościoła 

katolickiego. Podejmując w czasie swojego pontyfikatu próbę nakreślenia własnej drogi 

dialogu z wyznawcami islamu, Jan Paweł II wielokrotnie odwoływał się do chrześcijańskich 

doświadczeń zdobytych w ciągu wieków, w tym tych dawnych jak np. Św. Franciszka z 

Asyżu czy Św. Tomasza z Akwinu, jak również tych współczesnych - Drugiego Soboru 

Watykańskiego podkreślając, że jego dialog stanowi logiczną konsekwencję podejmowanych 

wcześniej przez Ojców Kościoła działań i inicjatyw w tym zakresie.

Ekspozycja pierwszej grupy zagadnień stała się dla mnie bazą - punktem wyjściowym 

do prezentacji historycznej drogi dialogu Jana Pawła II z wyznawcami islamu, tj.- 

wyeksponowania cech tego dialogu, metod prowadzenia i celów oraz ukazania jego roli w 

łagodzenie napięć i rozwiązywaniu konfliktów społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie.

W historii tego dialogu, podjętego przez Papieża w kilka tygodni po wyborze 16 

października 1978 roku, wyróżniłam trzy wyraźne fazy: pierwszą (do roku 1980), która była 

próbą ukształtowania nowej wizji dialogu w oparciu o wcześniejsze inicjatywy, a szczególnie 

postanowienia Drugiego Soboru Watykańskiego oraz doświadczenia dialogiczne Pawła VI; 

drugą (lata 1980-te) obejmującą prowadzone przez Papieża nauczanie na temat znaczenia 

dialogu międzyreligijnego i potrzeby jego prowadzenia w świecie współczesnym oraz trzecią 

(od lat 1990-tych do końca pontyfikatu) charakteryzującą się wielkim zaangażowaniem Ojca 

Świętego w łagodzenie napięć i rozwiązywanie konfliktów na Bliskim Wschodzie. Dokonanie 

analizy zarówno papieskich dokumentów, jak i związanych z nimi działań pozwoliło mi na 

określenie charakterystycznych cech dialogu Jana Pawła II z wyznawcami islamu. W 

charakterystyce tej wyeksponowałam: podstawy i znaczenie dialogu międzyreligijnego, jego 

cele i praktyki oraz stosunek Papieża do pojawiających się barier i przeszkód.

W świetle powyższej analizy doszłam do przekonania, że najważniejszym celem 

dialogu międzyreligijnego, w tym dialogu z islamem, prowadzonym przez Jana Pawła II, była 
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promocja wolności religijnej, sprawiedliwości i pokojowej koegzystencji ludzi różnych kultur 

i religii. Papież uważał, co wielokrotnie podkreśliłam w swojej pracy, że na Bliskim 

Wschodzie, rejonie stanowiącym wielką mozaikę etniczno-religijno-kulturową, potrzeba 

prowadzenia dialogu z wyznawcami islamu (i judaizmu) powinna być sprawą priorytetową. 

Podejmując problem wolności religijnej na Bliskim Wschodzie skupiłam się na 

przedstawieniu historycznej ewolucji stanowiska Stolicy Apostolskiej wobec statusu 

Jerozolimy i miejsc świętych i wyeksponowania działań Jana Pawła II w kwestii rozwoju 

dialogu i pokojowej koegzystencji między Żydami, chrześcijanami i muzułmanami oraz 

omówieniu znaczenia wizyt Papieża w krajach Bliskiego Wschodu dla umocnienia w wierze 

mniejszości chrześcijańskich (w tym katolików) i rozwoju chrześcijańsko-muzułmańskiego 

dialogu i współpracy w różnych sferach życia.

Dialog międzyreligijny Jan Pawła II, co zostało wyeksponowane w pracy, nie tylko 

otworzył nowy rozdział w historii stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich, ale również 

przyczynił się do wielu pozytywnych zmian na Bliskim Wschodzie, w tym do nawiązania 

oficjalnych stosunków pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem (1993) i Autonomią 

Palestyńską (1996), co w znaczący sposób ułatwiło działania dyplomatyczne Watykanu. Nie 

ulega wątpliwości, że przemyślane, systematyczne i nieprzerwane zaangażowanie zarówno 

Papieża jak i jego wysłanników w rozwiązywanie konfliktów bliskowschodnich 

niejednokrotnie pomogło w złagodzeniu napięć społeczno-politycznych i religijnych w tym 

rejonie. Pomimo wojen, które dla mieszkających tam ludzi powodują olbrzymie zniszczenia 

we wszystkich dziedzinach życia, dzięki wysiłkom Ojca Świętego społeczność 

międzynarodowa podejmowała i nadal podejmuje kolejne inicjatywy mające na celu 

stabilizację sytuacji w rejonie, a droga do pokoju wciąż pozostaje otwarta. To właśnie 

papieska wizja porządku politycznego na Bliskim Wschodzie, opartego na zasadach 

moralnych i etycznych i olbrzymi wysiłek Jana Pawła II - mający na celu jej 

urzeczywistnienie - okazały się tym „światłem,” które uratowało zarówno ten rejon, jak i cały 

świat przed wybuchem większego, bardzo złożonego w swej naturze lokalnego konfliktu, 

który mógłby się przerodzić w o wiele większy i groźniejszy, o trudnych do przewidzenia 

globalnych konsekwencjach.

Analizując zaangażowanie Jana Pawła II w rozwiązywanie problemów politycznych w 

rejonie Bliskiego Wschodu skoncentrowałam się na kilku kluczowych kwestiach, w tym na 

inicjatywach Stolicy Apostolskiej mających na celu rozwiązanie konfliktu palestyńsko- 

izraelskiego, na zdecydowanym sprzeciwie Papieża wobec trwającej wiele lat wojny w 

Libanie oraz zarówno na działaniach osobistych Papieża jak i aktywności dyplomatycznej 
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Stolicy Apostolskiej w obliczu wojny w Zatoce Perskiej (1991) i amerykańskiej interwencji 

militarnej w Iraku w 2003 roku.

Analiza powyższej problematyki wyraźnie odsłoniła wizję Jana Pawła II, dotyczącą 

budowania porządku międzynarodowego na Bliskim Wschodzie w oparciu o zasady moralne i 

etyczne, w którym nadrzędną wartością jest pokój. Ta papieska koncepcja, którą Ojciec 

Święty konsekwentnie rozwijał i wyjaśniał nam podczas swojego pontyfikatu, kształtowała 

się paralelnie do innych, mniej optymistycznych, takich jak „zderzenie cywilizacji” czy 

„koniec historii.” Jej źródłem była inna interpretacja historii, szczególnie współczesnej. 

Papież uważał, że historię należy postrzegać przez pryzmat etyki i moralności, a nie tylko z 

perspektywy krótkotrwałych korzyści ekonomicznych czy zwycięstw w grach politycznych. 

Jan Paweł II był przekonany, że w dłuższej perspektywie siłą napędową historii jest kultura, a 

najistotniejszym elementem kultury - kult, czyli religia. Dlatego też w koncepcji Ojca 

Świętego, co zostało wyeksponowane w konkluzji książki, kluczem do budowania pokoju i 

stabilizacji na Bliskim Wschodzie powinien być konsekwentnie rozwijany szczery dialog 

międzyreligijny i międzykulturowy, a w szczególności dialog pomiędzy chrześcijanami i 

muzułmanami.

W „odczytanej” przeze mnie papieskiej wizji relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, 

dialog stanowił podstawę do formowania układów, czy porozumień na bazie wiary i 

wspólnych wartości duchowych. Z biegiem lat Jan Paweł II stał duchowym przywódcą tego 

dialogu, postrzeganego nie tylko jako środek zapobiegający konfliktom i służący budowie 

pokoju, ale przede wszystkim jako sposób-narzędzie rozwiązywania problemów politycznych, 

społecznych i ekonomicznych na wciąż niespokojnym i niestabilnym Bliskim Wschodzie. 

Wydaje się bardzo znaczące historycznie, że w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, siły 

polityczne i ekonomiczne, odpowiedzialne za konflikty na Bliskim Wschodzie zostały, po raz 

pierwszy, skonfrontowane z „moralno-etyczną” interwencją Papieża, który nawoływał do 

wykorzystania, jeszcze wciąż tylko w niewielkim stopniu odkrytego, ogromnego potencjału 

dialogicznego, tkwiącego w więzach religijnych i kulturowych, łączących wyznawców 

chrześcijaństwa i islamu. W świetle papieskich słów i działań można śmiało stwierdzić, co 

zostało wyeksponowane w książce, że dla Jana Pawła II najważniejszym - dalekosiężnym 

celem dialogu międzyreligijnego była potrzeba poszerzenia i pogłębienia ludzkich 

horyzontów myślowych, aby ludzie różnych kultur i religii mogli nabrać dystansu do wciąż 

jeszcze dominującego etno-relatywizmu i otworzyć się na pan-spirytualizm. Innymi słowy, 

strategia dialogiczna Ojca Świętego miała na celu obudzenie wrażliwości moralnej ludzi, a co 



za tym idzie, podniesienie poziomu ich świadomości, odnoszącej się do etycznego wymiaru 

podejmowanych działań i decyzji.

Idea podjęcia badań, których rezultatem jest praca habilitacyjna John Paul II, Islam 

and the Middle East: The Pope’s Spiritual Leadership in Developing a Dialogical Path for 

the New History of Christian-Muslim Relations była raczej spontaniczna. Pojawiła się w 

kwietniu 1994, po przeczytaniu książki Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei, w której 

słowa Papieża na temat islamu i muzułmanów brzmiały „zupełnie inaczej” w stosunku to tych, 

które można słyszeć w mediach. To były słowa o dialogu i tolerancji w duchu Deklaracji 

Nostra aetate i Drugiego Soboru Watykańskiego. Czytając i analizując zebrany materiał, 

zdałam sobie sprawę, że „przygotowywałam się” do pisania tej pracy przez wiele lat. Moje 

„przygotowanie” obejmowało doświadczenia zawodowe, takie jak: roczny pobyt na 

stypendium naukowym w Egipcie (1978-1979), gdzie mogłam przekonać się naocznie, że 

chrześcijan i muzułmanów więcej łączy niż dzieli, studia doktoranckie i praca w Instytucie 

Studiów Islamistycznych na Uniwersytecie McGill w Montrealu (1984-1997), placówce 

znanej z kreatywnej atmosfery wielokulturowości, w której studenci i wykładowcy 

pochodzący z różnych stron świata prowadzą codzienny dialog życia i dialog ekspertów. Te 

doświadczenia stały się moimi osobistymi, „praktycznymi” lekcjami dialogu 

międzyreligijnego i międzykulturowego, co w konsekwencji pozwoliło mi na podjęcie badań 

dotyczących dialogu Jana Pawła II z wyznawcami islamu z większym zrozumieniem.

Spuścizna Jana Pawła II obejmuje bardzo dużą ilość dokumentów dotyczących 

Kościoła , jak również inne teksty, w których Ojciec Święty zawarł bezpośrednie i pośrednie 

odniesienia do kwestii dialogu międzyreligijnego. Z tego względu, przy opracowywaniu 

tematu jednym z najtrudniejszych wyzwań w zakresie metodologii okazała się kwestia 

wyboru materiału źródłowego autorstwa Papieża (w porządku chronologicznym), a w tym 

jego wnikliwa selekcja, pozwalająca ograniczyć ten materiał do dokumentów 

najistotniejszych. Tak więc pierwsza faza procesu metodologicznego była nie tyle analizą, co 

świadomym wyborem tekstów. Takie podejście było moim zdaniem uzasadnione, biorąc pod 

uwagę zarówno niezwykłą jasność tekstów Jana Pawła II jak i założenie, że Ojciec Święty, 

jako charyzmatyczny przywódca działał według określonej, „duchowej strategii,” 

dostosowując ją do rozwijających się współczesnych wydarzeń.

Po wstępnej, chyba najtrudniejszej fazie procesu metodologicznego - selekcji, 

nastąpiła ta kluczowa - analiza, będąca próbą wnikliwych dociekań na temat duchowego 

przywództwa Jana Pawła II i przedstawienia zarówno realnych, jak i potencjalnych korzyści, 

wynikających z dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, postrzeganego przez pryzmat 
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nieustających wysiłków Jana Pawła II, mających na celu zastosowanie tego dialogu w 

rozwiązywaniu społeczno-politycznych i ekonomicznych problemów na Bliskim Wschodzie. 

Taka analiza wymagała poszerzenia mojej perspektywy badawczej. Oznaczało to potrzebę, 

zarówno wyraźnego zarysowania tła historycznego, jak i dodania krótkiego omówienia 

kontekstu politycznego przedstawianych problemów. Z tego względu główny materiał 

źródłowy - teksty Jana Pawła II - został wzbogacony materiałem uzupełniającym, 

obejmującym artykuły i książki autorstwa specjalistów w zakresie konkretnych, potrzebnych 

tematów. Całość została ujęta zgodnie z chronologią działań Papieża, tj. tak, jak to zostało 

historycznie udokumentowane.

Materiał źródłowy książki obejmują, wyselekcjonowane w porządku chronologicznym, 

najważniejsze teksty z magisterium Jana Pawła II i innych jego dzieł odnoszące się do: 

dialogu międzyreligijnego, dialogu z islamem i muzułmanami oraz zaangażowania Papieża w 

rozwiązywanie konfliktów religijnych i społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie. Aby 

wyeksponować oryginalność i znaczenie „myśli i działań” Jana Pawła II i jego duchowego 

przywództwa w rozwoju drogi dialogu w nowej historii stosunków chrześcijańsko- 

muzułmańskich, należało wpisać historię tego aspektu pontyfikatu w kontekst historycznych 

zmian w stanowisku Kościoła Katolickiego wobec religii niechrześcijańskich, w tym islamu, 

wprowadzonych postanowieniami Drugiego Soboru Watykańskiego. Z tego względu 

konieczne było wprowadzenie dodatkowego materiału źródłowego, obejmującego nie tylko 

wybrane dokumenty Soborowe, ale również dokumenty z magisterium Jana XXIII i Pawła VI.

Inne materiały wykorzystane w pracy to publikacje związane z problematyką 

poruszaną w książce i można je podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią książki i 

artykuły dotyczące historii relacji chrześcijańsko-muzułmańskich do lat 1970-tych: książki 

prezentujące historię powyższego tematu oparte na tekstach źródłowych, książki i zbiory 

opracowań dotyczące wybranych zagadnień historii wzajemnych relacji obu religii oparte na 

materiale źródłowym, opracowania uzupełniające, artykuły dotyczące tematu opublikowane 

w ważnych czasopismach naukowych oraz zbiory artykułów podsumowujących dokonania 

Drugiego Soboru Watykańskiego, pontyfikatów Jana XXIII i Pawła VI, dotyczących relacji 

Kościoła Katolickiego z religiami niechrześcijańskimi, w tym z islamem. Druga grupa 

materiałów zawiera książki i artykuły dotyczące bezpośrednio problematyki związanej z 

dialogiem Jana Pawła II z religiami niechrześcijańskimi, w tym z islamem i obejmuje: prace 

profesora Eugeniusza Sakowicza, stanowiące znaczący wkład w rozwój badań o powyższej 

tematyce, opracowania dotyczące historycznego zaangażowania Stolicy Apostolskiej i Jana 

Pawła II w sprawy Bliskiego Wschodu oraz wybrane, dokładne biografie Jana Pawła II.



Napisano już bardzo wiele książek na temat działalności Jan Pawła II. Ich autorzy 

przeanalizowali i opisali różne aspekty jego pontyfikatu. Należy jednak zauważyć, że wśród 

tej olbrzymiej ilości prac naukowych i popularno-naukowych stosunkowo niewiele jest 

opracowań dotyczących dialogu Jana Pawła II z islamem, czy też zaangażowania Ojca 

Świętego w sprawy społeczno-polityczne Bliskiego Wschodu. Ten ważny aspekt pontyfikatu 

w dalszym ciągu pozostaje mało zbadany i opracowany.

Przegląd wykorzystanych przeze mnie publikacji dotyczących dialogu Jana Pawła II z 

islamem reprezentuje obecny stan badań w tym zakresie i wskazuje, że do tej pory nie 

powstała praca podejmująca problematykę kompleksowej analizy duchowego przywództwa 

Jana Pawła II w rozwoju drogi dialogu w relacjach chrześcijańsko-muzułmańkich 

eksponującej zarówno jego charakterystykę, cele i sposób prowadzenia, jak i zastosowanie w 

rozwiązywaniu problemów Bliskiego Wschodu oraz wskazującej na jego źródła, tj. 

przedstawiającej drogę dialogu Papieża w kontekście historycznego rozwoju wzajemnych 

stosunków wyznawców obu religii. Książka John Paul II, Islam and the Middle East: The 

Pope’s Spiritual Leadership in Developing a Dialogical Path for the New History of 

Christian-Muslim Relations jest próbą wniesienia twórczego wkładu w tym zakresie.

Moja obecna praca badawcza koncentruje się nadal wokół problematyki historii 

cywilizacji muzułmańskiej i dialogu międzyreligijnego pomiędzy światem Zachodu i światem 

islamu. Aktualnie przygotowuję książkę Świetlista mozaika. W kręgu cywilizacji islamu, która 

będzie kontynuacją moich dociekań nad problematyką jedności i różnorodności świata islamu. 

Publikację tej książki planuję na koniec 2014 roku. Jeśli chodzi o projekty związane z 

dialogiem międzyreligijnym pomiędzy światem Zachodu i światem islamu, to obejmują one 

artykuły: (1) Searching for a New Identity: Muslims in Europe, przyjęty to druku w „Politeja 

Jagiellonian Cultural Studies” na rok 2014, (2) Historia relacji chrześcijańsko muzułmańskich 

w okresie pontyfikatu Pawła VI, przyjęty do druku w „Collectanea Theologica” na rok 2013 

oraz (3) "Zaufać sile muzyki”- rola „Koncertupojednania" w głoszeniu przez Jana Pawła II 

diałogicznego przesłania o pokoju i zrozumieniu między chrześcijanami i muzułmanami, 

którego opublikowanie planuję na rok 2014.

Kraków, listopad 2013

Dorota Rudnicka-Kassem
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