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1. Ocena dorobku naukowego.

Prezentowana ocena powstała w oparciu o autoreferat Habilitantki oraz dostarczony 

dorobek naukowy, na który składa się 47 publikacji, w tym 3 książki autorskie, 6 

rozdziałów w monografiach, 25 artykułów w czasopismach naukowych. 13 recenzji - 

również w czasopismach naukowych. Pani dr Dorota Rudnicka-Kassem zamieściła 

także w ramach autoreferatu wypis recenzji i ważniejszych cytowań własnych 

publikacji.
Ocena całości dorobku naukowego Habilitantki zostanie przedstawiona w kilku 

obszarach badawczych, które wynikają z jej naukowych zainteresowań. I tak pierwszy 

z nich obejmuje język i literaturę arabską, zwłaszcza współczesny dramat egipski. Pani 

Rudnicka-Kassem poświęciła już temu zagadnieniu swą pracę magisterską „Dramaty 

społeczno-obyczajowe TawfTka al-Haklma”, a także artykuły, które ukazały się 

drukiem w „Przeglądzie Oriental ¡stycznym*’, „Folia Orientalia’’, „Roczniku 

Oriental ¡stycznym’’ i w „Hemispheres, Studies in Cultures and Societies".

W artykule „East and West in Al-HakTm’s Collection Majlis Al- 'AdF' 

(Hemispheres 27 [2012], s. 145-159) Pani Rudnicka-Kassem ukazała (na przykładzie



Tawfika al-Haklma) czynniki jakie mogą mieć wpływ na osobowość arabskiego 

pisarza. Wymienia wśród nich tradycję rodzinną, estetyczne doświadczenia młodości, 

wpływy środowiska, a także literackie trędy Wschodu i Zachodu. Wskazuje na dwa 

biegunowo przeciwstawne podejścia do wymienionych źródeł inspiracji zauważając, że 

twórcy mogą zeń czerpać na sposób chaotyczny i przypadkowy, lub też świadomy i w 

pełni przemyślany. TawfTq al-Hakim - założyciel współczesnego egipskiego dramatu i 

teatru widziany jest przez Habilitantkę jako pisarz harmonijnie pożytkujący owe 

inspiracje. Dostrzec to można w jego sztukach, gdzie dokonuje się swoista synteza dwu 

kultur - Wschodniej i Zachodniej. W opisanych przez Autorkę opracowania sztukach - 

arabski pisarz prezentuje się jako wierzący muzułmanin, nie unikający jednak tropów 

Zachodniej literatury i filozofii.

Opracowanie „Al-Mukhattatm; A Quest for a new Type of Hero-Leader” (Folia 

Orientaba 29 [1992-1993], s. 219-230) omawia sztukę Idrisa opublikowaną w 1969 

roku (al-Mukhattatln), którą zadziwił wszystkich, zarówno czytelników, jak też 

krytyków. Postrzegana jako satyra napisana w czasie ery ‘Abd al-Nasira wywołała 

wiele kontrowersji i dyskusji. Autorka artykułu dokonuje wnikliwej oceny odrzucenia 

sztuki i zakazu jej wystawiania, a także zastanawia się. dlaczego była ona postrzegana 

jako antysocjalistyczna propaganda autora. Pani Rudnicka-Kassem przeprowadza 

szczegółowe analizy dzieła zauważając, że IdrTs nie skupia się jedynie na politycznym i 

społecznym ustroju, ale także na koncepcji „bohatera-przywódcy”. Habilitantka 

podkreśla, że problem ten nie został zauważony przez krytyków, a wymaga on 

większej uwagi i zajęcia się nim. Prace wielu egipskich twórców lat 1920-1950 

przedstawiają obraz wielkich bohaterów, to jest przywódców, którzy poświęcają się dla 

dobrobytu społeczeństwa i walczą za wolność ludu próbując ustanowić sprawiedliwy i 

społeczny porządek. Sylwetki tych przywódców definitywnie noszą ślad egipskiego 

neoklasycznego dramatu z jego modelem wspaniałego bohatera ucieleśniającego 

koncepcje duchowego przywódcy i rządcy Egiptu. Habilitantka szczegółowo omawia 

sztuki Idrisa i wskazuje na ich znaczące przesłanie.

W ten sam zakres rozważań hąbilitantki poświęconych literaturze arabskiej wpisuje 

się studium poświęcone ponownie pismom Idrisa: ,,AL-FÁRAF1R AND AL-MAHZALA 

AL-ARDIYYA: THE LIFE OF AN EGYPTIAN MAN, A TRAGIC FARCE” (Folia 

Orientaba 30 [1994], s. 163-185). W artykule tym Habilitantka nakreśla obraz twórcy, 

którego sztuki przepełnione są oryginalnymi ideami, wyobraźnią i nowymi środkami 

ekspresji. Rudnicka-Kassem podkreśla, że jego pisma zawsze prowokują 
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nierozstrzygniętą dyskusję, polemiki i ataki krytyki. Zauważa jednak, że żadna z prac 

autora nie skupiła tyle uwagi i nie ściągnęła na siebie tak wielu krytycznych recenzji 

jak jego sztuka al-Fáráfir. Habilitantka przedstawia czytelnikowi strukturę dwuaktowej 

sztuki analizując jej treść i podając streszczenie. Szczegółowo i rzetelnie analizuje 

kontekst myśli pisarza. Odnosi się rzeczowo do poglądów innych krytyków.

Artykuł „Cañada, a Place of Shifting Sands: George F. Walker and His Play 

Baghdad SaloorT, w: „Place and Memory in Cañada. Materials of the 3rd International 

Conference of Central European Canadianists”, Kraków: PAU, 2005, s. 439-445, 

poświęcony został postaci George’a F. Walker'a i jego sztuce „Baghdad Salooif’ 

napisanej w 1973 roku, gdy kanadyjski teatr poszukiwał swej tożsamości. Habilitantka 

dokonuje opisu postaci Walker'a, następnie zaś analizuje jego sztukę i przytacza jej 

passusy. Ciekawa jest również analiza społeczeństwa kanadyjskiego i jego przeobrażeń 

w latach 60. tych i 70. tych. Kanada ukazana zostaje jako mozaika różnych kultur i 

religii z zaznaczeniem wzrostu populacji islamskiej. To - jak słusznie zauważa Pani 

Rudnicka-Kassem powodowało, że ludzie Wschodu i Zachodu zmuszeni byli do 

zaangażowania się we wzajemny dialog, a także współpracę, co skutkować mogło 

pokojową koegzystencją. Autorka opracowania dochodzi do wniosku, że 

wielokulturowość kanadyjska jest doskonałym przykładem dla dzisiejszego świata, jak 

w mądry sposób rozwiązywać napięcia w tak trudnym współistnieniu. Podkreśla, że 

Kanada znalazła swoją własną i unikalną drogę dla jego zapewnienia, twórczość zaś 

Walkera uznaje za zgodną z ideą wyrażoną już przez Tawfika al-Hakima, która 

opisywała Wschód i Zachód jako dwie połówki tego samego jabłka, tworzące 

współistnienie i jedność.
Opracowanie: „IQBÁL’S CONCEPT OF KHUDI AND THE IDEA OF PERFECT 

MAN” (Folia Orientalia 38 [2002]), s. 177-189) przywołuje postać Muhammada 

IqbáFa, który podobnie jak poeci i myśliciele Zachodniego renesansu w swym 

pisarstwie wskazał na konieczność poszukiwań prawdziwej i aktywnej osobowości. 

Jego potępienie słabej woli i pasywności, protest przeciwko nierówności, 

dyskryminacji i opresji we wszelkich formach, są blisko powiązane z warunkami 

hinduskiej rzeczywistości i potrzebami społecznego i duchowego renesansu ludzkości. 

Habilitantka szczegółowo opisuje sylwetkę twórcy. Daje ona ciekawe odniesienia 

tureckiego pisarza do Freuda i Younga. W tym kontekście za cenną uznać należy ocenę 

Habilitantki, która wbrew zapewnieniom wypowiadanym przez samego IqbáFa, 
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negującego podobieństwa swej twórczości do myśli Nietzche'go, dostrzega w jego 

dorobku pewne zbieżności i podobieństwa do Ubermensch'a Nietzche'go.

Znaczącym studium w ramach ocenianego zakresu badań Pani Doroty Rudnickiej- 

Kassem jest monografia zatytułowana „Egyptian Drama and Social Change: A Study 

of Thematic and Artistic Development in Yusuf Idris’s Plays”, Kraków-Montreal 1993, 

ss. 200. Jest to jej rozprawa doktorska, w której przedstawiony został kontekst 

historyczno-polityczny poruszanych przez IdrTs'a treści społecznych. Tezy zawarte w 

rozprawie uznać należy za nowatorskie i dotąd nie prezentowane na krajowym rynku 

wydawniczym.

Niezwykle ciekawym zakresem badań Habilitantki są zagadnienia dotyczące islamu 

i historii cywilizacji muzułmańskiej. Za najważniejszą pracę w tym obszarze uznać 

należy monografię: „From the Richness of Islamic History”, Kraków 2013, ss. 142. 

Opracowanie to przedstawia wybrane przykłady z historii świata muzułmańskiego i 

jest owocem wieloletniego pobytu Pani Rudnickiej-Kassem na Uniwersytecie McGill 

(1984-1997). Autorka monografii prezentuje w niej centralne postaci świata islamu, 

takie jak prorok Muhammad, wybitni przywódcy, których działalność znacząco 

wpływała na sytuację danego kraju lub regionu świata islamskiego, czy też 

muzułmańscy filozofowie, teologowie i przedstawiciele nurtów mistycznych różnych 

kultur. Na uwagę w omawianym opracowaniu zasługują samodzielne, krytyczne oceny 

prac biograficznych pisanych przez autorów muzułmańskich. Habilitantka 

wyeksponowuje bogactwo materiału źródłowego, do którego się odwołują zwracając 

jednocześnie uwagę na idealizowanie wymienionych postaci, jak chociażby 

wspomnianego proroka Muhammad’a. Ponadto sama prezentuje wyniki badań 

źródłowych, które przeprowadziła w czasie studiów islamistycznych na wspomnianym 

już Uniwersytecie McGill. Interesująca pod względem warsztatowym jest analiza 

dokumentu Haram 102, stanowiącego element większej kolekcji, skoncentrowana na 

ukazaniu wielowymiarowego znaczenia tych świadectw dla poznania średniowiecznej 

historii muzułmańskiej, zwłaszcza w dziedzinach islamskiej dyplomatyki, islamskiego 

prawa i historii Jerozolimy oraz jej mieszkańców w czasie, w którym powstawała owa 

kolekcja.
Artykuł „The Haram Collection and If s Importance for Studying the History of 

Jerusalem during the Mamluk's Days. Haram 102: Study of the Document", Acta 

Asiatica Varsoviensia 25 (2012), s. 169-182. został poświęcony przywołanemu już 

dokumentowi - Haram 102. Pobieżna analiza tego studium prowadzi do wniosku, że 
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opracowanie to, o rok wcześniejsze od omówionej wyżej monografii, w niemal 

niezmienionej formie zostało włączone do niej jako czwarty jej rozdział. Kosmetyczne 

zmiany językowe nie są w stanie zamaskować tego zabiegu całkowitego zaczerpnięcia 

tekstu. Na dodatek Habilitantka nie zasygnalizowała tego w sposób wyraźny w żadnym 

miejscu książki.

Za kolejny artykuł mieszczący się w zbiorze badań poświęconych islamowi i 

historii muzułmańskiej cywilizacji uznać należy tekst: Muhammad ‘Ali and His Idea of 

Modern Egypt, Hemispheres 19 (2004), s. 129-143. Habilitantka przedstawia historię 

życia ‘Ali, jego kampanie wojenne i wdrażane przez niego reformy w Egipcie. 

Charakteryzuje wprowadzone przez niego rządy absolutne i szeroko omawia ich 

skutki, to jest powiększenie administracji i armii, stworzenie nowego systemu edukacji 

i wzmocnienie znaczenia szkół. Rudnicka-Kassem akcentuje jego nakierowanie na 

Europę i na kontakty z uczelniami zagranicznymi. Dokonuje ona oceny działalności 

ottomańskiego oficera, który dzięki talentom i ambicjom zdeterminował rządy w 

państwie na więcej niż cztery dekady pozostawiając dziedzictwo trwające jeszcze 

dziesiątki lat.

Jak zaznacza to sama Habilitantka dwa przedstawione powyżej kręgi jej 

zainteresowań naukowych i wnikliwych badań, przygotowały ją do podjęcia zagadnień 

tworzących trzecią, najważniejszą sferę jej dociekań. Obejmuje ona problematykę 

dotyczącą historii dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, w szczególności 

dialogu świata Zachodniego ze światem islamu. Za jedno z opracowań należących do 

tej grupy tekstów uznać należy artykuł ,.PROMOTING A PEACEFUL 

COEXISTENCE: JOHN PAUL II AND THE MIDDLE EAST”, Krakowskie Studia 

Międzynarodowe, vol. 2 (VI)/2005. s. 107-120. Rudnicka-Kassem w studium tym 

wskazuje na wagę XX wieku dla dialogu między chrześcijaństwem a islamem. To 

bowiem w tym czasie, za pontyfikatów Jana XXIII i Pawła VI nastąpiło nowe otwarcie 

Kościoła na islam, a Sobór Watykański II wyraził to otwarcie w dwu znaczących 

dokumentach, w konstytucjach Kościoła - Lumen Gentium, w numerze 16 i w 

deklaracji o relacjach Kościoła ż wyznawcami religii niechrześcijańskich - Nostra 

Aetate, w numerze 3. Habilitantka wyraźnie podkreśla jednak rolę Jana Pawła II w 

kształtowaniu dialogu między chrześcijanami. Żydami i muzułmanami. Zauważa, że 

jego nawoływanie do dialogu i pokoju na Bliskim Wschodzie było i pozostanie misją 

fundamentalną dla Jana Pawła II. a jego silne apele o pokój zdają się być niezwykle 

ważne zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
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Kolejnym tekstem poświęconym powyższej tematyce jest „A Dialogical Approach 

to Islam: The Catholic Church and Its Mission in the Light of the Second Vatican 

Council and the Pontificate of Paul VI”, Hemispheres 23 (2008), s. 111-134. 

Habilitantka opisuje historię wzajemnych kontaktów Kościoła z islamem, w których 

Kościół katolicki przeszedł od całkowitej negacji tego drugiego, do uczenia się go i 

głębszego zrozumienia. Autorka opracowania wymienia ludzi, którzy przyczynili się 

do tego typu postawy wskazując na te postaci, które podejmowały temat relacji 
chrześcijańsko-islamskich. Wysiłki wszystkich tych orędowników dialogu uznaje za 

pozytywne i niosące ze sobą znaczące zmiany, zwłaszcza w drugiej połowie XX 

wieku. Rudnicka-Kassem analizuje w tym duchu tekst encykliki ..Pacem in terris”, 

pisze o Soborze Watykańskim II omawiając jego dokumenty odnoszące się do 

wymiaru ekumenicznego. Podkreśla także pozytywny stosunek Pawła VI do islamu, 

który spotkał się z przyjaznymi gestami muzułmanów7.

Artykuł ,.Striving for a Feasible Solution: The Holy See's Position on the Issue of 

Jerusalem and the Status of the Holy Places”, Hemispheres 22 (2007), s. 99-120 

poświęcony stosunkowi Stolicy Świętej wobec Jerozolimy i miejsc świętych 

Habilitantka rozpoczyna od krótkiej charakterystyki miejsc świętych w każdej z religii. 

Daje czytelnikowi wprowadzenie historyczne związane z Jerozolimą, a także dokonuje 

opisu jej znaczenia religijnego dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Artykuł ten w 

sposób kompetentny prezentuje zawiłości historyczne i związaną z nimi politykę 

Kościoła. Szczególną rolę przypisuje Janowi Pawłowi II angażującemu się na rzecz 

stworzenia specjalnego statusu Jerozolimy, który wyraziłby w pełni szacunek dla tego 

świętego miasta.

Artykuł „The Vatican and Palestinian-Israeli Dispute: The Role of John Paul II in 

Resolving the Conflict”, Hemispheres 21 (2006), s. 129-146 poświęcony został 

Palestyńsko-Izraelskiej dyskusji w konflikcie dotyczącym roszczeń do ziemi 

Palestyńskiej. Dyskusja ta, jak zauważyła w swym artykule Rudnicka-Kassem, 

przemieniła się w otwarty konflikt i rozpostarła na wielu płaszczyznach. Autorka 

studium wskazuje na polityczne przyczyny sporu i na silne napięcia w tym obszarze 

terytorialnym. Habilitantka podkreśla także zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w 

omawianej kwestii manifestujące się na dwu komplementarnych poziomach: 

humanitarno-religijnym i dyplomatycznym. Pierwszy z nich - jak zauważa Autorka 

tekstu - odkrywa zaangażowanie papiestwa w obronę praw człowieka do 

samostanowienia i pokoju. Drugi skupia sie na trzech znaczących celach 
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wymienionych przez Habilitantkę i szczegółowo przez nią scharakteryzowanych. 

Rudnicka-Kassem zwraca także uwagę na bezstronność Stolicy Świętej w 

zajmowanym przez nią stanowisku i na troskę o mniejszości katolickie żyjące w 

omawianym regionie. Habilitantka ponownie akcentuje wkład Jana Pawła II w 

łagodzenie konfliktów7 w tym obszarze geograficznym prezentując ważniejsze 

wystąpienia papieża i spotkania z przywódcami, jak chociażby z Arafatem. W 

recenzowanych opracowaniach stwierdzić należy, że Habilitantka w rzetelny sposób i 

bez emocji prezentuje swe poglądy i oceny. Przedstawia ponadto dokumenty papieskie 

i daje szeroką ich analizę.

Publikacja „John Paul II and His Dialogue with the Followers of Islam”, Acta 

Asiatica Varsoviensia 18 (2005), s. 79-90 ponownie zwraca uwagę na rolę i znaczenie 

papiestwa w dialogu Kościoła z islamem. Habilitantka dokonuje oceny działań papieża 

Jana Pawła II w relacji z islamistami. Przywołuje jego pielgrzymki apostolskie do 

Portugalii i Maroko, gdzie papież kierował swoje przesłanie do chrześcijan i •• ■
muzułmanów. Autorka opracowania dostrzega w wysiłkach Ojca Śwdętego wielką rolę 

i znaczenie jego duchowości. Prostota i brak zafałszowania w papieskim orędziu 

powodowały, że chcieli się wsłuchiwać w jego głos ludzie różnych ras i religii. 

Habilitantka dostrzega różnorodność inicjatyw papieskich. Wymienia wśród nich 

przygotowywane przez Stolicę Apostolską kolokwia, czy odezwy kierowane do innych 

organizatorów tego rodzaju spotkań. W tym szczegółowym omówieniu zawartym w 

recenzowanym studium pani Rudnicka-Kassem nie ustrzegła się w swych 

wypowiedziach swoistego „tonu kaznodziejskiego”. Nie jest to znaczący zarzut, tym 

bardziej, że w wielu innych opracowaniach podkreślałem rzetelność badań 

Habilitantki, swoisty dystans i bezstronność w opisie.

Relacjom na linii Kościół - islam i roli Jana Pawła II we właściwym prowadzeniu 

religijnego dialogu poświęcony jest również artykuł „We travel on the same boat'. The 

Role of John Paul II in the Development of Christian-Muslim Dialogue", w: „Change 

and Stability. State, Religion and Politics in the Middle East and North Africa”, 

Kraków 2010. s. 152-162. W prezentowanym studium, w jego wstępnej części (s. 151), 

Autorka dokonuje powtórzeń tych informacji, które pojawiały się już w innych 

opracowaniach (por. „PROMOTING A PEACEFUL COEXISTENCE: JOHN PAUL II 

AND THE MIDDLE EAST”, Krakowskie Studia Międzynarodowe, vol. 2 (VI)/2005, 

s. 107).
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Kontaktom pomiędzy wyznawcami chrześcijaństwa i islamu, a także omawianej już 

roli Jana Pawła II w prowadzeniu dialogu między nimi, poświęcone zostały także 

następujące prace zaprezentowane w ojczystym języku: „Chrześcijaństwo-islam: 

koegzystencja, polemika, dialog”, „Politeja”, vol. 1/2004, s. 45-57; „Jan Paweł II i 

wyznawcy islamu”, „Znak”, vol. 1/2006, s. 90-96; „Historia relacji chrześcijańsko- 

muzułmańskich w okresie od powstania islamu do czasu pontyfikatu Jana XXIII”, 

„Collectanea Theologica", vol. 83/2013 nr 2, s. 169-187; (rozdział w monografii) - 

„Islam w nauczaniu Jana Pawła II. w: „Krucjata bez krucjat. Franciszkanie na ziemiach 

islamu”, Kraków: Instytut Studiów Franciszkańskich. 2011, s. 189-207; „Pacem in 

terris: nieustanne zaangażowanie. Misja dialogiczna w orędziach Jana Pawła II na 

Światów}’ Dzień Pokoju”, w: „Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej 

przyszłości”, Toruń 2012, s. 89-103; „«Wojna nie jest rozwiązaniem»: dialog 

międzyreligijny Jana Pawła II jako program pokoju i stabilizacji na Bliskim 

Wschodzie”, w: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i Współczesność, 

zagrożenia i wyzwania”, Toruń 2011. s. 47-59; „«Zawsze aktualne zadanie: 

wychowywać do pokoju». Przesłania Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju jako 

elementarz dialogu”, „Collectanea Theologica”, vol. 82/2012 nr 1, s. 176-185. 

Przywołane prace uzupełniają treściowo wątki, które odnaleźć można we 

wcześniejszych publikacjach. Są one bądź to rozdziałami monografii, bądź też 

artykułami zawartymi w punktowanych czasopismach.

Dokonując całościowej oceny publikacji Habilitantki stwierdzić należy, że jest to 

dorobek cenny pod względem zawartości treściowej. Pani Rudnicka-Kassem często 

sięga w swych pracach do materiału źródłowego, który poddaje szczegółowej analizie i 

omówieniom. Zauważyć to można zarówno w kontekście prezentowanych utworów 

literackich, jak też wspomnianych dokumentów historycznych. Autorka opracowań zna 

wystarczająco kontekst opisywanych zjawisk, jest samodzielna w ocenach, a także 

charakteryzuje ją rzetelność prezentowanych poglądów. Dostrzec należy znaczenie jej 

prac dla rozwoju badań związanych z problematyką dialogu kultur i religii, nade 

wszystko zaś relacji chrześcijańsko-muzułmańskich.

Gdyby wskazać mankamenty ocenianego dorobku Pani Doroty Rudnickiej-Kassem, 

to należałoby zwrócić uwagę na fakt, że jest on niewielki pod względem 

„objętościowym”. I mimo, że ilość przesłanych prac mieści się w swoistym minimum 

wymaganym do uzyskania stopnia doktora habilitowanego, to jednak 

niedopuszczalnym zdaje się być powielanie materiału raz już wykorzystanego.
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Całość dorobku oceniam jednakże pozytywnie i stwierdzam, że w wielu wymiarach 

jest on cenny pod względem treści w nim zawartych.

2. Ocena rozprawy habilitacyjnej.

Rozprawa habilitacyjna Pani Doroty Rudnickiej-Kassem nosi tytuł „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 2012, ss. 244. 

Składa się ona z pięciu rozdziałów, poprzedzonych Spisem treści, „Dowodami 

wdzięczności" i Wstępem precyzującym przedmiot dociekań, dającym podstawowe 

wyznaczniki odnoszące się do przeprowadzonych badań, a także zapoznającym 

czytelnika z zastosowaną w pracy metodologią.

Habilitantka za cel recenzowanej monografii uznała przedstawienie dialogu Jana 

Pawła II z wyznawcami islamu w kontekście historycznego rozwoju stosunków 

chrześcijańsko-muzułmańskich oraz uwypuklenie roli tegoż dialogu dla łagodzenia 

napięć i rozwiązywania konfliktów społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie.

Problematyka książki - jak zaznacza to sama Habilitantka - obejmuje dwie grupy 

zagadnień. Pierwsza bowiem odnosi się do kontekstu historycznego, w który 

„wpisany” został dialog papieża z wyznawcami islamu; druga skupia się wokół 

charakterystyki metod i celów wspomnianego dialogu. Dorota Rudnicka-Kassem w 

omówieniu historii relacji chrześcijańsko-muzułmańskich przedstawiła ewolucję 

chrześcijańskiego wizerunku islamu. Wyodrębniła ona poszczególne okresy mające 

zilustrować zmianę stanowiska chrześcijan względem islamu i jego wyznawców - od 

początkowej niechęci, aż do bardziej obiektywnych poszukiwań wspólnych 

elementów. Jest to niezwykle ciekawe zagadnienie. Niestety w ramach prezentowanej 

publikacji stanowi ono wręcz całkowite zaczerpnięcie z omówionego już artykułu: „A 

Dialogical Approach to Islam: The Catholic Church and Its Mission in the Light of the 

Second Vatican Council and the Pontificate of Paul VI", Hemispheres 23 (2008), s. 

111-134. Podobnie, jak wspomniałem to już wcześniej, Autorka monografii nie 

pokusiła się o zaznaczenie tego faktu chociażby w przypisie książki.

Jak podkreśla to sama Habilitantka - wyeksponowanie pierwszej grupy zagadnień 

pozwoliło jej na zaprezentowanie historycznej drogi dialogu papieża Jana Pawła II z 

wyznawcami islamu. Pani Rudnicka-Kassem opisała cechy tego dialogu, metody jego 
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prowadzenia i cele. Zwróciła również uwagę na jego rolę łagodzącą napięcia i służącą 

rozwiązywaniu konfliktów społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie. Również 

przy omawianiu tych zagadnień odnaleźć można „powtórzenia” z wcześniejszych prac. 

Strony 106-108 zawierają niemal w niezmienionej postaci passus zaczerpnięty z 

artykułu „John Paul II and His Dialogue with the Followers of Islam”, Acta Asiatica 

Varsoviensia 18 (2005), s. 83-85.

Mimo przywołanych „powtórzeń”, czy „zaczerpnięć” z dorobku wcześniej 

prezentowanego, a także wskazanych w tekście recenzji usterek, książkę uznać można 

za unikatową w skali kraju. Nikt bowiem dotąd nie przedstawił papieskiego wkładu w 

dialog chrześcijańsko-muzułmański w tak całościowym zestawieniu. Studium to jest w 

pełni poprawne pod względem metodologicznym i służyć może za swoiste 

kompendium wiedzy dla dzisiejszego czytelnika, często mało zorientowanego w 

omówionej przez Autorkę książki problematyce.

3. Konkluzja

W świetle przedstawionej wyżej oceny twórczości Pani Doroty Rudnickiej-Kassem 

stwierdzam, że zarówno jej dorobek naukowy, jak też rozprawa habilitacyjna w pełni 

stanowią bazę i podstawę do kontynuacji dalszych etapów przewodu habilitacyjnego i 

ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego.
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