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(autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony.) 

 

Monografia: 

 

1. Grodzki, Marcin, 2017, „Panteon sceptyków. Przegląd współczesnych teorii naukowych 

poświęconych genezie islamu”, Katedra Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (414 s.) 

 

Publikacje naukowe w książkach i czasopismach: 

 

2. Grodzki, Marcin, 2016, „Pantheon of Skeptics. Moshe Sharon and the Early (R)evolutions 

of Islam – a Brief Outline”, Rocznik Orientalistyczny, t. LXIX, z. 2 (Šahrazād fī al-masra, 

Volume in Honour of Ewa Machut-Mendecka), Warszawa, s. 77-88 

 

3. Grodzki, Marcin, 2016, „İslâm’ın Başlangıcı ve Erken Evrimine Dair Alışılmışın Dışında 

Modern Bir Teori“, Yeni Türkiye, t. 82, z. 1 (Special Issue Middle East), s. 586-593 

 

4. Grodzki, Marcin, 2016, „Commentary to Qur'anic Passages“, [w:] Mehdi Azaiez, Gabriel 

Said Reynolds, Tommaso Tesei, Hamza M. Zafer (red.), The Qur'an Seminar Commentary / 

Le Qur'an Seminar A Collaborative Study of 50 Qur'anic Passages / Commentaire 

collaboratif de 50 passages coraniques, De Gruyter, Berlin / Boston, s. 19-21, 60, 92, 126, 

135, 144, 161, 182, 192, 198, 216, 229, 241, 252, 257, 263, 283, 299, 313, 320, 328, 340, 403, 

409, 410, 430, 431 
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5. Grodzki, Marcin, 2016, „Abu Bakr”, [w:] Eric Orlin (red.), The Routledge Encyclopedia 

of Ancient Mediterranean Religions, Routledge Taylor and Francis, New York / London, s. 7 

 

6. Grodzki, Marcin, 2016, „Companions”, [w:] Eric Orlin (red.), The Routledge 

Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, Routledge Taylor and Francis, New York / 

London, s. 197-198 

 

7. Grodzki, Marcin, 2016, „Heraclius”, [w:] Eric Orlin (red.), The Routledge Encyclopedia 

of Ancient Mediterranean Religions, Routledge Taylor and Francis, New York / London, s. 

409 

 

8. Grodzki, Marcin, 2016, „‘Umar b. Al-Khattab”, [w:] Eric Orlin (red.), The Routledge 

Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, Routledge Taylor and Francis, New York / 

London, s. 973 

 

9. Grodzki, Marcin, 2016, „‘Uthman b. ‘Affan”, [w:] Eric Orlin (red.), The Routledge 

Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, Routledge Taylor and Francis, New York / 

London, s. 981 

 

10. Grodzki, Marcin, 2015, „Patricia Crone a nowe kierunki badań wczesnych wieków 

islamu, w: Islam w Europie. Nowe kierunki badań”, [w:] Marta Widy-Behiesse, Konrad 

Zasztowt (red.), Księga ku czci Profesor Anny Parzymies, Wydawnictwo Akademickie 

Dialog, Warszawa, s. 117 -128  

 

11. Grodzki, Marcin, 2015, „Badania nad historyczno-doktrynalną genezą islamu – Bruno 

Bonnet-Eymard i francuska szkoła sceptycyzmu naukowego”, Studia Religiologica, t. 48, nr 3, 

s. 245–257  
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12. Grodzki, Marcin, 2015, „Günter Lüling i “starochrześcijańskie” hymny Koranu”, [w:] 

Adnan Abbas i Adrianna Maśko [red.], W kręgu zagadnień świata arabskiego, Uniwersytet 

Adam Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 443-459  

 

13. Grodzki, Marcin, 2015, „John Wansbrough (1928-2002) – Przykład metodologii badań 

nad wczesnymi dziejami islamu”, Przegląd Orientalistyczny, nr 1-2 (253-254), Wydawnictwo 

Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Warszawa, s. 23-28 

 

14. Grodzki, Marcin, 2014, „Christian –Muslim Symbolism on Coins of the Early Arab 

Empire (7-8
th

 century CE). An Attempt at a New Approach”, Asian and African Studies, 

Slovak Academy of Sciences, vol. 23, no. 2, s. 255-273  

 

15. Grodzki, Marcin, 2014, „The Christian-Muslim Dialogue in the Light of Recent 

Unorthodox Scientific Research on the Genesis of Islam”, [w]: Markus Gross / Karl-Heinz 

Ohlig (red.), Die Entstehung einer Weltreligion III, Verlag Hans Schiler, Berlin / Tübingen, s. 

793-802 

 

16. Grodzki, Marcin, 2012, „Inkohärenz der alternativen Islamforschung? Von Lüling zu 

Inârah – ein Blick auf die Fortentwicklung einiger Forschungsaspekte in den letzten 

Jahrzehnten", [w:] Markus Gross / Karl-Heinz Ohlig (red.), Die Entstehung einer 

Weltreligion II: Von der koranischen Bewegung zum Frühislam. Band 6, Verlag Hans Schiler, 

Berlin, s. 709-752 

 

17. Grodzki, Marcin, 2012, „Muslims and Islam in the Middle Eastern Literature of the 

Seventh and Eight Centuries AD: An Alternative Perspective of West European Oriental 

Scholarship”, Studia Orientalia, vol. 112, Finnish Oriental Society, Helsinki, s. 1-16 

 

18. Grodzki, Marcin, 2012, „Przegląd współczesnych teorii naukowych 

zachodnioeuropejskiej szkoły rewizjonizmu islamistycznego”, w serii: Collectanea Orientalia. 

Nowa Seria, nr 2 (18), Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, Warszawa, (63 s.). 
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19. Grodzki, Marcin, 2012, „Nowy przyczynek do badań na zakresem języka syryjskiego w 

Koranie”, [w:] Przegląd Orientalistyczny, nr 243-244, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa 

Orientalistycznego, Warszawa, s. 16-21 

 

20. Grodzki Marcin, 2012, „An Alternative Insight Into the First Centuries of Islam on the 

Iberian Peninsula – Problems of Historiographic Sources Concerning the Early History of 

Al-Andalus”, Rocznik Orientalistyczny, t. LXV, z. 2, s. 62-73 

 

21. Grodzki, Marcin, 2012, „Dziewięć lat od publikacji ‘Syroaramejskiego odczytania 

Koranu’ (2000 r.) autorstwa Christopha Luxenberga – przyczynek do filologicznej egzegezy 

Koranu", [w:] Katarzyna Pachniak, Ewa Machut-Mendecka (red.), Świat arabski. Kultura i 

polityka, Wydawnictwo Dialog, Warszawa, s. 337-345  

 

22. Grodzki Marcin, 2012, „Polityka pogranicza Cesarstwa Bizantyjskiego okresu późnego 

antyku jako przyczynek do nastania arabskiej dominacji na Bliskim Wschodzie w VII wieku”, 

[w:] Paweł Figurski, Maksymilian Sas (red.), “Granice” i “pogranicza” w badaniach 

historycznych i antropologicznych : materiały z III Międzynarodowej Sesji Humanistycznej, 

Warszawa, 27-29 maja 2011 r., Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa, s. 17-26 

 

23. Grodzki, Marcin, 2012, „Dialog chrześcijańsko-muzułmański w świetle badań 

naukowych zachodnioeuropejskiej szkoły rewizjonizmu islamistycznego”, [w]: Lewicka 

Magdalena, Łapicz Czesław (red.), Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej 

przyszłości, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 75-88  

 

24. Grodzki, Marcin, 2012, „Problem arabsko-muzułmańskich źródeł historiograficznych do 

wczesnych dziejów Andaluzji. Alternatywne spojrzenie na pierwsze wieki islamu na Półwyspie 

Iberyjskim.”, [w:] Widy-Behiesse Marta (red.), Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy 

źródło konfliktów?, Wydawnictwo Dialog, Warszawa, s. 75-88 
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25. Grodzki, Marcin, 2011, „An alternative option to the origin of al-Muqatta’at”, [w:] 

Studia Arabistyczne i Islamistyczne, nr 14 (2011), s. 33-43 

 

26. Grodzki, Marcin, 2011, „Tajemnicze litery Koranu odczytane na nowo. Przyczynek do 

dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego”, [w:] Lewicka Magdalena, Łapicz Czesław (red.), 

Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 219-233 

 

27. Grodzki, Marcin, 2010, “Philological and Historical Contribution to an Unconventional 

Review of Early Islamic History”, [w:] Rocznik Orientalistyczny, t. LXIII. z. 2, s. 23-38  

 

28. Grodzki, Marcin, 2009, „Rewizja wczesnych dziejów islamu – przegląd badań 

naukowych szkoły zachodnioeuropejskich orientalistów Inarah”, [w:] Bliski Wschód: 

społeczeństwa - polityka – tradycje, nr 6, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 

s. 5-17  

 

Recenzje: 

29. Grodzki, Marcin, 2015, „Prophecy and Power. Muhammad and the Qur’an in the Light 

of Comparison, by Marilyn Robinson Waldman, Bristol 2012”, Orientalistische 

Literaturzeitung, vol. 2/110 (2015), s. 1–5 

30. Grodzki, Marcin, 2014, ”Textual Criticism and the Qur’ān Manuscripts, by Keith Small, 

Lanham 2011”, Islam and Christian–Muslim Relations, vol. 25, issue 3 (2014), s. 407-409 

 

31. Grodzki, Marcin, 2014, „The Transmission of the Variant Readings of the Qur’ān. The 

Problem of Tawātur and the Emergence of Shawādhdh, by Nasser Shady Hekmat, Leiden / 

Boston 2013”, Bulletin critique des Annales islamologiques, vol. 30 (2014), s. 31-33 

 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 
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Celem pracy jest naukowe opracowanie zarysu dorobku naukowego zachodniej szkoły 

sceptycyzmu naukowego rozwijającego się w łonie współczesnej islamistyki, w kontekście 

badań literaturoznawczych nad genezą islamu, źródłami pochodzenia elementów duchowości 

muzułmańskiej, rozwojem dogmatyki najstarszego okresu islamu, ze szczególnym 

uwzględnieniem szeregu kluczowych zagadnień stanowiących od lat główny obiekt badań 

naukowych w w/w zakresie: genezy i zamysłu powstania tekstu Koranu, miejsca i znaczenia 

korpusu piśmiennictwa wczesnej tradycji muzułmańskiej dla procesu formowania się 

dogmatyki islamu, roli spuścizny literackiej kultur ościennych (z okresu współczesnego 

narodzinom religii muzułmańskiej) dla historiograficznego opisu procesów towarzyszących 

genezie i kształtowaniu się zrębów nowej, odrębnej religii, zakresu wpływu innych religii i 

prądów filozoficznych okresu późnego antyku dla formowania się islamu. Opracowanie 

umożliwia jak najbardziej wszechstronne korzystanie z informacji o tezach, teoriach i 

najnowszych osiągnięciach naukowych współczesnej myśli sceptycznej (która jest często w 

źródłach utożsamiana z nurtem rewizjonizmu w islamistyce) dotyczącej najwcześniejszych 

dziejów islamu, poruszając przy tym interdyscyplinarnie wybrane zagadnienia z zakresu 

literaturoznawstwa, religioznawstwa (historii religii, teologii), kulturoznawstwa, historiografii 

i językoznawstwa. Wpisując się również w dyscyplinę historii nauki, praca stanowi szeroką 

podstawę do dalszych krytycznych badań nad poszczególnymi wątkami badawczymi 

podejmowanymi m.in. przez omawianą szkołę.  

Na pracę składa się przede wszystkim monografia mojego autorstwa „Panteon 

sceptyków. Przegląd współczesnych teorii naukowych poświęconych genezie islamu” (2017, 

Katedra Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa, 414 s.) wieńcząca na obecnym etapie moje badania nad w/w zagadnieniami i 

stanowiąca próbę zbiorczego kompendium wiedzy w tym zakresie, oraz poprzedzające tę 

monografię chronologicznie publikacje (głównie artykuły i rozdziały) omawiające różne 

aspekty pracy na poszczególnych jej etapach, a także w różnym zakresie dopełniające, 

poszerzające i uzupełniające tematycznie monografię o inne zagadnienia w niej 

wzmiankowane (w tym artykuły w języku angielskim, niemieckim i tureckim mające 

umiędzynarodowić wyniki badań). Zamysłem jest jak najbardziej kompleksowe, 

usystematyzowane, przejrzyste i przystępne (również dla nie orientalistów) przedstawienie 

w/w niszy tematycznej celem wprowadzenia w nią zarówno zawodowych orientalistów, jak i 
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nowych adeptów studiów arabistycznych i islamistycznych, a także czytelników spoza 

kręgów orientalnych sięgających po tę pozycję z własnych zainteresowań (rola 

popularnonaukowa). Praca nad projektem możliwa była głównie dzięki grantowi NCN (nr 

2011/03/B/HS1/00467) pt. ,,Typologizacja wyników badań naukowych tzw. szkoły 

rewizjonistów zachodnioeuropejskiej islamistyki, poświęconych alternatywnym teoriom 

dotyczącym historyczno-doktrynalnej genezy islamu” (realizacja 09.08.2012-08.02.2017, 

kierownik M. Grodzki) oraz stypendium badawczemu Fulbright Senior Advanced Research 

Grant (2012-2013) w wiodącym ośrodku naukowym zajmującym się w/w tematyką 

(University of Notre Dame, Indiana, USA; podczas rocznego pobytu na tej uczelni 

współorganizowałem i uczestniczyłem z referatami w cyklu czterech międzynarodowych 

seminariów naukowych z zakresu koranistyki i islamoznawstwa na University of Notre 

Dame, mając możliwość bezpośredniej współpracy z mentorami tej dyscypliny nauki z 

Ameryki Północnej i Europy). 

W toku wielowiekowych badań literaturoznawczych prowadzonych przez 

orientalistów nad bogatym dziedzictwem religijnym i kulturowym islamu wykształciły się w 

łonie studiów islamistycznych zróżnicowane metodologicznie szkoły krytyki naukowej. 

Relatywnie najmłodszą z nich jest niejednorodny nurt sceptycyzmu naukowego przejawiający 

się charakterystycznym, bo eksperymentalnym i niekonwencjonalnym doborem narzędzi 

metodologicznych, interdyscyplinarnością i innowacyjnością warsztatu naukowego, 

specyficzną postawą krytycyzmu i nonkonformizmu w interpretacji literackich źródeł tradycji 

religijnej; nurt dryfujący w skrajnych przypadkach już poza naukę w stronę negacjonizmu 

historycznego. Jednak być może najcenniejszą, bo ponadczasową wartością myśli sceptycznej 

w kontekście początków islamu nie są same efekty naukowe dociekań sceptyków w postaci 

wielowątkowych, dyskusyjnych teorii naukowych powstałych w XX i XXI w. w łonie tejże 

szkoły, lecz właśnie owa nieschematyczność i awangardowość instrumentarium 

metodologicznego, która daje badaniom literaturoznawczym ożywienie i umożliwia 

poszerzenie i ciągłą weryfikację spektrum wiedzy dotyczącej wieloaspektowości procesu 

narodzin wielkiej światowej religii, narodzin, które z niedoboru zaświadczonych materiałów 

źródłowych giną w pomrokach dziejów (tak w przypadku islamu jak i wielu innych religii). 

Ze względu na wciąż dość opisową rolę polskiej nauki w tej konkretnie niszy studiów 

islamistycznych współcześnie oraz na potrzebę dywersyfikacji narzędzi metodologicznych 
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nie tylko w Polsce, ważnym celem pracy jest również zainspirowanie młodych pokoleń 

orientalistów do większej dozy metodologicznej innowacyjności i interdyscyplinarności w 

podejmowanych autorskich badaniach naukowych. 

Poszukiwania ideowych i materialnych śladów inspiracji islamu w świecie późnego 

antyku i wczesnych wieków średnich na Bliskim Wschodzie (a więc badania nad duchową 

prahistorią islamu), choć popularne jako dyscyplina naukowa w kręgu badaczy 

zachodnioeuropejskich i północnoamerykańskich, nie znalazły jak dotąd szerszego 

zainteresowania we współczesnym świecie islamu z racji na drażliwość religijną tych 

zagadnień. Jednocześnie, stopień historyzacji i mitologizacji obrazu początków islamu 

kreślonego przez tradycję religijną kontrastuje w wielu wypadkach z krytycyzmem i 

racjonalizmem standardów zachodniego świata nauki. Sytuacja ta stawia współczesnego 

arabistę/islamoznawcę zajmującego się literaturoznawstwem i historią wielokroć na 

metodologicznych rozstajach dróg rodząc pytania o przyjęte aksjomaty wiedzy. Już sama 

świadomość ich dyskusyjności w przypadku genezy islamu oraz złożoności problematyki jest 

dziś niezwykle ważna jako punkt wyjścia przy doborze odpowiedniej metodologii badań nie 

tylko w dziedzinie islamistyki, ale i w wielu innych dyscyplinach literaturoznawczych, 

religioznawczych, historioznawczych i kulturoznawczych, dotyczących już nie tylko Arabów 

czy muzułmanów, ale i innych kultur i religii.  

Monografia „Panteon sceptyków. Przegląd współczesnych teorii naukowych 

poświęconych genezie islamu” (2017, Katedra Arabistyki i Islamistyki Wydziału 

Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 414 s.) prezentuje szczegółowo 

wybór pięciu wielowątkowych teorii naukowych szkoły sceptycznej (powstałych od lat 70. 

XX wieku do I dekady XXI w.), które w Polsce są w większości mało znane, natomiast w 

świecie zachodniej orientalistyki uważa się je za część podstawowej wiedzy akademickiej z 

zakresu metodologii badań nad najstarszym okresem islamu i studiów koranicznych. 

Autorami eksperymentalnych teorii dotyczącymi powstania religii muzułmańskiej oraz 

wczesnych lat jej rozwoju są (chronologicznie – rozdziały I-V): I. Günter Lüling (Niemcy), II. 

John Wansbrough (USA/Wlk. Brytania), III. Patricia Crone (Dania/USA), IV. Yehuda D. 

Nevo (Izrael) oraz V. łącznie europejscy i północnoamerykańscy badacze zrzeszeni w 

Instytucie Inârah (z siedzibą w Niemczech). Teorie te stanowią reprezentatywne przykłady 

zróżnicowania warsztatu metodologicznego oraz prowadzenia badań nad tym samego 
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zagadnieniem przez przedstawicieli różnych dyscyplin nauki – przekrój od 

literaturoznawstwa, religioznawstwa i historii, poprzez językoznawstwo, po paleografię i 

archeologię. Wychodząc od założeń metodologicznych obranych przez autora danej teorii, w 

książce zwracam szczególną uwagę na zarówno płaszczyzny wspólne pomiędzy tymi 

teoriami, jak i elementy wzajemnie sprzeczne lub wykluczające się. Każdy z rozdziałów jest 

wprowadzony zarysem metodologii, którą kierował się dany autor. Natomiast wszystkie 

rozdziały poprzedzone zostały obszernym, łącznym wstępem kreślącym historię 

współczesnych badań islamoznawczych (ze szczególnym uwzględnieniem studiów 

koranicznych), klasyfikację szkół krytyki naukowej w islamistyce, wprowadzenie do myśli 

szkoły sceptyków, typologizację tematyczną dyskursu nad wczesnymi dziejami islamu oraz 

problem bazy źródłowej arabskiej i niearabskiej.  

Ta część pracy dotycząca badań (wprowadzenie do książki) zawiera m.in. zarys 

historyczny problematyki, aktualny stan badań oraz celowość ich kontynuacji i 

systematyzacji. Powszechna, klasyczna wersja dziejów islamu, powstała w przeważającej 

mierze w oparciu o źródła tradycji religijnej i dzieła muzułmańskich historiografów 

zaświadczone z okresu nie wcześniejszego niż przełom VIII i IX wieku i z czasu 

późniejszego, charakteryzuje się trudnym do oszacowania i spornym stopniem dogmatyzacji 

przekazu poświęconego genezie i wczesnej historii religii muzułmańskiej. Problem jest 

zresztą znacznie szerszy, wykracza poza samą problematykę islamu, i dotyczy źródeł wielu 

starszych religii, nurtów ideowych czy nurtów filozoficznych. Różne szkoły metodologiczne 

zachodniej islamistyki, od tych najbardziej tradycyjnych po skrajnie sceptyczne, selekcjonują 

i studiują dostępne źródła metodami naukowymi starając się oddzielić ziarna od plew, fakty 

od mitów. Nakładającym się problemem jest niedobór pochodzących z VII i VIII w. n.e. 

literackich materiałów źródłowych, zarówno arabskich, muzułmańskich, jak i skąpość i 

trudność w interpretacji źródeł niearabskich (głównie grecko-, syryjsko-, koptyjsko- czy 

łacińskojęzycznych). Koran pominąwszy, najstarsze zaświadczone zabytki piśmiennictwa 

(literatury i historiografii) muzułmańskiej pochodzą dopiero z przełomu VIII i IX wieku n.e. 

Z okresu wcześniejszego zachowały się nieliczne źródła normatywne oraz epigrafy 

umieszczone na obiektach architektonicznych i numizmatach. Metodologia weryfikacji 

historyczności źródeł doczekała się własnej literatury i prób systematyzacji. Szkoła 

sceptycyzmu wyrosła m.in. z niedoborów krytycyzmu w podejściu szkoły metody opisowo-
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kompilacyjnej, metody krytyczno-naukowej i metody krytyki tradycji. Kolejnym wyzwaniem 

badacza jest problem kształtowania polityki historycznej i religijnej przez dwie wrogie wobec 

siebie dynastie wczesnego kalifatu arabsko-muzułmańskiego – Umajjadów i Abbasydów, 

procesu, który miał wielki wpływ na taki a nie inny historyczny opis początków islamu.  

Oddzielnie omówione we wprowadzeniu zostały zagadnienia wpisujące się w nurt 

studiów koranicznych, w tym dotyczące pochodzenia Koranu, badania go jako tekstu 

literackiego (metody badań literackich) i historycznego (metoda krytyczno-historyczna, 

krytyka źródeł, historia form, redakcji), kwestii wariantów tekstowych i recytacyjnych 

Koranu, datowania manuskryptów, problemu krytycznej edycji tekstu koranicznego i historii 

współczesnej koranistyki. 

Rozdział I monografii (którego zalążek powstał na bazie mojego artykułu z 2015r. pt. 

„Günter Lüling i “starochrześcijańskie” hymny Koranu”, [w:] Adnan Abbas i Adrianna 

Maśko [red.], W kręgu zagadnień świata arabskiego, Uniwersytet Adam Mickiewicza w 

Poznaniu, Poznań, s. 443-459) jest naukowym opracowaniem teorii autorstwa niemieckiego 

teologa protestanckiego, gnostyka i koranisty Güntera Lülinga (1928-2014) postulującego, że 

islam wywodzi się z hipotetycznych semickich, starowiernych środowisk gnostycznych i/lub 

judeochrześcijańskich. Teoria Lülinga stanowi unikatowy przykład metodologii pochodzącej 

z klasycznej szkoły biblistyki (teologia dogmatyczna, filozofia, hermeneutyka, dopiero w 

dalszej kolejności – filologia) i metody krytyki historycznej (koncentrującej się na ciągłości 

dogmatycznej przekazu), wzbogaconej o elementy metod literaturoznawczych bardziej 

współczesnych (historii form, redakcji itd.). Efektem jest bezprecedensowy, wielobarwny, 

mistyczny obraz głębi duchowości suponowanych inspiratorów Koranu. 

Podczas gdy badania Lülinga koncentrowały się na poszukiwaniu tzw. Koranu 

Proroka (suponowanego pierwowzoru później skodyfikowanego Koranu, najbliższego 

profetycznemu przesłaniu Mahometa) i określeniu jego dogmatycznych źródeł, autor kolejnej 

teorii - John Wansbrough (1928-2002) – skupia się na samym historycznoliterackim procesie 

i mechanizmach powstawania kanonu Koranu z materiałów profetycznych – technikach ich 

korelowania i kompilacji, pierwszej redakcji literackiej, dalszej ewolucji ustnej i pisemnej 

przekazu (Rozdział II w/w monografii). Na przykładzie metodologii Wansbrough 

(wzorowanej na metodzie R. Bultmanna w studiach biblijnych) analizuję możliwość 

zastosowania metody krytyki form w dziedzinie studiów koranicznych (i korpusie tradycji). 
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Eksperyment Wansbrough jest też dobrym przykładem interdyscyplinarności, gdyż przenosi 

wybrane doświadczenia biblistów na grunt arabistyki i islamistyki. Tematyka, której 

poświęcona jest ta część monografii, została wstępnie naświetlona w moim artykule z 2015r. 

pt. „John Wansbrough (1928-2002) – Przykład metodologii badań nad wczesnymi dziejami 

islamu” (Przegląd Orientalistyczny, nr 1-2 (253-254), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa 

Orientalistycznego, Warszawa, s. 23-28). 

Kolejnym przykładem innowacyjnej metodologii szkoły sceptycznej jest znana w 

kręgach arabistów teoria hagaryzmu nakreślona przez Patricię Crone (1945-2015) i Michaela 

Cooka (1940-), której krytyce poświęcony jest Rozdział III w/w monografii (poprzedził go w 

moim dorobku art. z 2015 pt. „Patricia Crone a nowe kierunki badań wczesnych wieków 

islamu, w: Islam w Europie. Nowe kierunki badań”, [w:] Marta Widy-Behiesse, Konrad 

Zasztowt (red.), Księga ku czci Profesor Anny Parzymies, Wydawnictwo Akademickie 

Dialog, Warszawa, s. 117 -128). Celowe wykluczenie arabskich materiałów z podstawy 

źródłowej dało wyniki osobliwie subiektywne, co – ku zdziwieniu wielu – zostało przyjęte w 

kręgach orientalistycznych nad wyraz entuzjastycznie jako udany eksperyment 

metodologiczny wnoszący nieco ożywczego duch w dość skostniałą dyscyplinę. 

Sceptycyzm co do historyczności wczesnych źródeł tradycji muzułmańskiej podzielał 

izraelski archeolog i badacz islamu Yehuda D. Nevo (1932-1992), którego teoria została 

poddana krytycznemu opracowaniu w rozdziale IV w/w monografii. Transwersalny charakter 

badań Nevo (archeologia, literaturoznawstwo semickie, historia) jest wzorcowym przykładem 

błyskotliwości metodologicznej. Aktualnym dla dzisiejszego świata nauki wyzwaniem jest 

harmonijne połączenie przez badaczy elementów wiedzy semitystycznej (arabistycznej), 

bizantynistycznej i teologicznej z okresu bezpośrednio poprzedzającego pojawienie się 

islamu. Wartością dodaną jest fakt, że wspomniany badacz funkcjonował na styku dwóch 

światów – bliskowschodniego, w którym na co dzień żył i pracował, i zachodniego, do 

którego przynależał świadomościowo i naukowo. Do dorobku naukowego Nevo w 

szczególnym kontekście podbojów arabskich odnosi się również mój artykuł z 2012 pt. 

„Polityka pogranicza Cesarstwa Bizantyjskiego okresu późnego antyku jako przyczynek do 

nastania arabskiej dominacji na Bliskim Wschodzie w VII wieku” ([w;] Paweł Figurski, 

Maksymilian Sas (red.), “Granice” i “pogranicza” w badaniach historycznych i 

antropologicznych: materiały z III Międzynarodowej Sesji Humanistycznej, Warszawa, 27-29 
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maja 2011 r., Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 17-

26). Ta część monografii (poświęcona szkole izraelskiej w łonie nurtu sceptycznego) znalazła 

swoje poszerzenie o kolejną teorię autorstwa historyka z Izraela Moshe Sharona w moim 

artykule z 2016 pt. „Pantheon of Skeptics. Moshe Sharon and the Early (R)evolutions of Islam 

– a Brief Outline” (Rocznik Orientalistyczny, t. LXIX, z. 2, Warszawa, s. 77-88), który w 

ramach umiędzynarodowienia wyników moich badań ukazał się w 2016r. również w postaci 

artykułu w języku tureckim pt. „İslâm’ın Başlangıcı ve Erken Evrimine Dair Alışılmışın 

Dışında Modern Bir Teori“ (Yeni Türkiye, t. 82, z. 1, Special Issue Middle East, s. 586-593).  

Ostatni, V Rozdział w/w monografii omawia najobszerniejszą tematycznie i 

synkretyczną teorię genezy islamu autorstwa badaczy zrzeszonych w niemieckim Instytucie 

Inârah; teorię, która jest swoistą kulminacją dociekań szkoły sceptyków ostatnich 

kilkudziesięciu lat. Po części buduje na elementach zaczerpniętych z teorii wyżej 

wspomnianych badaczy-sceptyków i rewizjonistów, a jednocześnie wnosi do nauki wiele 

własnych, oryginalnych cech i nowej myśli. Co ważne i nieustannie aktualne w studiach 

islamistycznych i koranistycznych (powracający motyw), teoria grupy Inârah jest wyrazem 

przekonania, że kultura i religia chrześcijańska (a w szczególności chrześcijaństwo syryjskie,  

judeochrześcijaństwo), miało istotny i wciąż niedoceniany dziś wpływ na powstanie i rozwój 

islamu. Jako że właśnie od badań na dorobkiem Instytutu Inârah rozpoczęła się moja naukowa 

przygoda ze szkołą sceptyczną i rewizjonizmem, powstanie rozdziału V monografii 

poprzedziło w poprzednich latach wiele moich publikacji koncentrujących się na 

poszczególnych tezach, zagadnieniach i wątkach myśli tej grupy naukowców i badaniu 

możliwości ich ewentualnego wykorzystania (m.in. w aspekcie krytyki źródeł historiografii 

islamu, syrologii, a także dyscyplinie dialogu międzyreligijnego i numizmatyki): artykuł 

„Christian –Muslim Symbolism on Coins of the Early Arab Empire (7-8
th

 century CE). An 

Attempt at a New Approach” (Grodzki Marcin, 2014,  Asian and African Studies, Slovak 

Academy of Sciences, vol. 23, no. 2, s. 255-273) obrazuje próbę przełożenia wyników badań 

Inârah na dyscyplinę numizmatyki okresu wczesnomuzułmańskiego; analizie możliwości 

zastosowania efektów badań Inârah pod kątem dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego 

poświęcone są dwa moje artykuły (wersja anglojęzyczna) „The Christian-Muslim Dialogue in 

the Light of Recent Unorthodox Scientific Research on the Genesis of Islam” (Grodzki 

Marcin, 2014, [w]: Markus Gross / Karl-Heinz Ohlig (red.), Die Entstehung einer 
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Weltreligion III, Verlag Hans Schiler, Berlin / Tübingen, s. 793-802) oraz wersja polska 

„Dialog chrześcijańsko-muzułmański w świetle badań naukowych zachodnioeuropejskiej 

szkoły rewizjonizmu islamistycznego” (Grodzki Marcin, 2012, [w]: Lewicka Magdalena, 

Łapicz Czesław (red.), Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, t. 

2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 75-88); ogólny 

przegląd dorobku naukowego szkoły sceptycznej i rewizjonistycznej w zachodniej islamistyce 

został przedstawiony przeze mnie w kilku artykułach przeglądowych na różnym etapie badań: 

„Inkohärenz der alternativen Islamforschung? Von Lüling zu Inârah – ein Blick auf die 

Fortentwicklung einiger Forschungsaspekte in den letzten Jahrzehnten" (Grodzki Marcin, 

2012, [w:] Markus Gross / Karl-Heinz Ohlig (red.), Die Entstehung einer Weltreligion II: Von 

der koranischen Bewegung zum Frühislam. Band 6, Verlag Hans Schiler, Berlin, s. 709-752);  

opracowanie tego artykułu w jęz. polskim ukazało się w postaci zeszytu z serii Collectanea 

Orientalia pt. „Przegląd współczesnych teorii naukowych zachodnioeuropejskiej szkoły 

rewizjonizmu islamistycznego” (Grodzki Marcin, 2012, nr 2 (18), Polskie Towarzystwo 

Orientalistyczne, Warszawa, 63 s.), art. pt. “Philological and Historical Contribution to an 

Unconventional Review of Early Islamic History” (Grodzki Marcin, 2010, [w:] Rocznik 

Orientalistyczny, t. LXIII. z. 2, s. 23-38) oraz opublikowany na wcześniejszym etapie badań 

art. pt. „Rewizja wczesnych dziejów islamu – przegląd badań naukowych szkoły 

zachodnioeuropejskich orientalistów Inarah” (Grodzki Marcin, 2009, [w:] Bliski Wschód: 

społeczeństwa - polityka – tradycje, nr 6, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, 

s. 5-17);  artykuł „Muslims and Islam in the Middle Eastern Literature of the Seventh and 

Eight Centuries AD: An Alternative Perspective of West European Oriental Scholarship” 

(Grodzki Marcin, 2012, Studia Orientalia, vol. 112, Finnish Oriental Society, Helsinki, s. 1-

16) porusza problematykę interpretacji źródeł literackich/historycznych współczesnych 

genezie islamu; podobnie, dwa artykuły (wersja anglojęzyczna) pt. „An Alternative Insight 

Into the First Centuries of Islam on the Iberian Peninsula – Problems of Historiographic 

Sources Concerning the Early History of Al-Andalus” (Grodzki Marcin, 2012,  Rocznik 

Orientalistyczny, t. LXV, z. 2, s. 62-73) i (wersja polskojęzyczna) pt.: „Problem arabsko-

muzułmańskich źródeł historiograficznych do wczesnych dziejów Andaluzji. Alternatywne 

spojrzenie na pierwsze wieki islamu na Półwyspie Iberyjskim” (Grodzki Marcin, 2012, [w:] 

Widy-Behiesse Marta (red.), Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło 
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konfliktów?, Wydawnictwo Dialog, Warszawa, s. 75-88) opracowują wyniki badań Instytutu 

Inârah w kontekście muzułmańskiego podboju Półwyspu Iberyjskiego w VIII w.; 

zagadnieniami na pograniczu literaturoznawstwa i językoznawstwa semickiego w kontekście 

znanej, syroaramejskiej teorii naukowej członka grupy Inârah Christopha Luxenberga zająłem 

się w następujących artykułach: „Nowy przyczynek do badań na zakresem języka syryjskiego 

w Koranie” (Grodzki Marcin, 2012, [w:] Przegląd Orientalistyczny, nr 243-244, 

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Warszawa, s. 16-21), „Dziewięć 

lat od publikacji ‘Syroaramejskiego odczytania Koranu’ (2000 r.) autorstwa Christopha 

Luxenberga – przyczynek do filologicznej egzegezy Koranu" (Grodzki Marcin, 2012, [w:] 

Katarzyna Pachniak, Ewa Machut-Mendecka (red.), Świat arabski. Kultura i polityka, 

Wydawnictwo Dialog, Warszawa, s. 337-345), „An alternative option to the origin of al-

Muqatta’at” (Grodzki Marcin, 2011, [w:] Studia Arabistyczne i Islamistyczne, nr 14 (2011), 

s. 33-43) i polskojęzyczna wersja tego ostatniego artykułu pt. „Tajemnicze litery Koranu 

odczytane na nowo. Przyczynek do dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego” (Grodzki 

Marcin, 2011, [w:] Lewicka Magdalena, Łapicz Czesław (red.), Dialog chrześcijańsko-

muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 219-233).  

Również współcześni myśliciele-sceptycy wywodzący się z kręgu kultury 

frankofońskiej mają swoje istotne oryginalne miejsce w nurcie studiów nad genezą islamu 

(m.in. H. Lammens, H. Zacharias, É-M. Gallez, C. Gilliot), szczególnie w kontekście 

czerpania z doświadczeń biblistyki. Za reprezentatywne uwieńczenie wielu dekad naukowych 

dociekań szkoły francuskiej można uznać teorię autorstwa Bruno Bonnet-Eymard, którą 

opracowuje i analizuje art. „Badania nad historyczno-doktrynalną genezą islamu – Bruno 

Bonnet-Eymard i francuska szkoła sceptycyzmu naukowego” (Grodzki Marcin, 2015, Studia 

Religiologica, t. 48, nr 3, s. 245–257). 

W publikacjach przedstawionych powyżej jako osiągnięcie naukowe ważną rolę 

odgrywają problemy literaturoznawcze wpisujące się w dyscyplinę koranistyki, coraz częściej 

dostrzeganą jako odrębna nisza naukowa w studiach islamistycznych. Obejmują one m.in.: 

analizę poszczególnych form literackich tekstu Koranu, rekonstruowanie procesów 

historycznoliterackich towarzyszących jego redakcji, interdyscyplinarne poszukiwania 

potencjalnych pierwowzorów/źródeł przedliterackich i literackich dla materiałów 
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koranicznych, krytyczną edycję tekstu Koranu na podstawie zaświadczonych rękopisów i 

literackich źródeł okołokoranicznych (np. literatura egzegetyczna), a to wszystko z 

nieodzownym uwzględnieniem historycznej spuścizny literatur bliskowschodnich (m.in. 

syryjskiej, hebrajskiej, ormiańskiej, koptyjskiej, a także greckiej i łacińskiej). Owocem moich 

badań w tym zakresie (oprócz w/w monografii i publikacji wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego) prowadzonych w USA wespół z kilkunastoma czołowymi koranistami (m.in. P. 

Crone, S. Griffith, G. Hawting, M. Kropp, D. Madigan, A. Neuwirth, G. Reynolds, A. 

Rippin,) w ramach cyklu międzynarodowych seminariów naukowych (2012-2013) jest 

również 26 komentarzy do poszczególnych passusów koranicznych w prestiżowej pracy 

zbiorowej pt. „The Qur'an Seminar Commentary / Le Qur'an Seminar. A Collaborative Study 

of 50 Qur'anic Passages / Commentaire collaboratif de 50 passages coraniques” (2016, [w:] 

Mehdi Azaiez, Gabriel Said Reynolds, Tommaso Tesei, Hamza M. Zafer (red.), De Gruyter, 

Berlin / Boston, s. 19-21, 60, 92, 126, 135, 144, 161, 182, 192, 198, 216, 229, 241, 252, 257, 

263, 283, 299, 313, 320, 328, 340, 403, 409, 410, 430, 431). Podobnie, owocem współpracy 

międzynarodowej głównie w dziedzinie literaturoznawstwa koranistycznego i 

kulturoznawstwa są hasła encyklopedyczne „Abu Bakr”, „Companions”, „Heraclius”, „‘Umar 

b. Al-Khattab” oraz „‘Uthman b. ‘Affan” w publikacji The Routledge Encyclopedia of 

Ancient Mediterranean Religions (2016, Eric Orlin (red.), wydawnictwo Routledge Taylor 

and Francis, New York / London, s. 7, 197-198, 409, 973, 981), a także recenzje publikacji 

książkowych poświęconych koranistyce w prestiżowych czasopismach zagranicznych: 2015, 

„Prophecy and Power. Muhammad and the Qur’an in the Light of Comparison, by Marilyn 

Robinson Waldman, Bristol 2012”, Orientalistische Literaturzeitung, vol. 2/110 (2015), s. 1–

5; 2014, ”Textual Criticism and the Qur’ān Manuscripts, by Keith Small, Lanham 2011”, 

Islam and Christian–Muslim Relations, vol. 25, issue 3 (2014), s. 407-409;  2014, „The 

Transmission of the Variant Readings of the Qur’ān. The Problem of Tawātur and the 

Emergence of Shawādhdh, by Nasser Shady Hekmat, Leiden / Boston 2013”, Bulletin critique 

des Annales islamologiques, vol. 30 (2014), s. 31-33.  

Oprócz w/w publikacji, recenzji, i haseł encyklopedycznych, międzynarodowa 

współpraca naukowa w dziedzinie koranistyki jest przeze mnie na bieżąco kontynuowana i 

rozwijana przy współpracy ze stowarzyszeniem International Qur'anic Studies Association, z 

siedzibą w USA, zrzeszającego kilkudziesięciu czołowych koranistów na świecie. Jej 
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owocem w 2017 r. jest m.in. zrealizowane przeze mnie zaproszenie z referatem na 

międzynarodową konferencję pt. „The Quran and Catholic Theology” (30.III.2017, 

University of Notre Dame, Indiana, USA).  

Podsumowując omówienie naukowego celu osiągnięcia i wyników przeprowadzonych 

badań, można stwierdzić, że dzięki wyżej wymienionej pracy o charakterze 

interdyscyplinarnym literacki dorobek naukowy szkoły sceptycyzmu naukowego w 

odniesieniu do okresu formacyjnego islamu został przeanalizowany, usystematyzowany i 

opracowany w sposób naukowy, z uwzględnieniem kontekstu literackiego i historycznego 

oraz wielu aspektów religijnych i kulturowych. Praca stwarza obszerną bazę wiedzy i punkt 

wyjścia do dalszych, krytycznych badań naukowych z zakresu najdawniejszych dziejów 

islamu (w tym np. stadium przedliterackiego Koranu), może być także wykorzystywana jako 

materiał dydaktyczny poszerzający program nauczania z zakresu podstawowych wiadomości 

o islamie, jak i stanowi wkład w międzynarodowe badania w tejże dziedzinie, umożliwiając 

włączenie w dyskurs naukowy szerzej polskich orientalistów. Monografia poświęcona 

krytycznemu przeglądowi osiągnięć współczesnej szkoły sceptycyzmu islamistycznego jest 

unikatową publikacją tego typu w Polsce. Zgodnie z moim zamysłem, niesie również impuls 

dla dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego pozwalając postrzegać dzieje kontaktów 

islamu i chrześcijaństwa z nowej, pogłębionej perspektywy. Współcześnie, z racji istnienia 

uwidocznionych obszarów konfrontacji pomiędzy wyznawcami obu religii, wykorzystanie 

niniejszego osiągnięcia może stanowić przyczynek do nowych płaszczyzn porozumienia 

ponad podziałami religijnymi i kulturowymi, a także może być przydatne w wielu innych 

dziedzinach, w tym badaniach historycznych i kulturowych, dotyczących nie tylko Arabów i 

muzułmanów, ale dziejów Bliskiego Wschodu okresu późnego antyku i upowszechnienia się 

islamu w tym regionie. 

 

5) Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych) 

Od początku studiów arabistyczno-islamistycznych interesowały mnie zagadnienia 

balansujące interdyscyplinarnie na styku kultury północnoatlantyckiej i arabsko-

muzułmańskiej (bliskowschodniej), przede wszystkim z dziedzin literaturoznawstwa, 

językoznawstwa i religioznawstwa (ze szczególnym uwzględnienia pogranicza kulturowego 

chrześcijaństwa i świata islamu). W toku kolejnych etapów kształcenia wyższego i 
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akademickiej pracy naukowej/dydaktycznej zajmowałem się wybranymi zagadnieniami 

komparatystycznymi ze sfery pogranicza kulturowego. Podczas studiów magisterskich 

poznałem (spośród języków semickich) nie tylko literacki język arabski i jego 

najpopularniejszy obecnie dialekt - egipski, ale także język hebrajski. Następnie, w toku 

studiów doktoranckich i po uzyskaniu doktoratu, na cele dalszej pracy naukowej w dziedzinie 

kulturoznawstwa semitystycznego (głównie arabistyki, islamistyki, syrologii) poznałem (w 

różnym stopniu zaawansowania) język aramejski, syryjski (syriacki), akadyjski i gyyz.  

  Na potrzeby pracy magisterskiej zająłem się problemem z zakresu kulturoznawstwa 

współczesnego – zagadnieniem celowości integracji politycznej i kulturowej państw Rady 

Współpracy Zatoki Perskiej (2002, tytuł rozprawy: „Integracja Państw Rady Współpracy 

Zatoki Perskiej – rzeczywistość czy utopia?”). Z kolei podstawą mojej rozprawy doktorskiej 

(2007) pt. Kategoria przypadka w dziele gramatycznym „Al-mufaal fī anat ǎl-irāb” 

Abū ǎl-Qāsima ǎz-Zamaarīego (zm.1144r.) były badania z zakresu komparatystyki 

językoznawczej obejmujące przekład z j. arabskiego (pierwszy przekład na j. polski) z 

opracowaniem komentarza przy użyciu należytego filologicznego aparatu krytycznego 

obszernego fragmentu głównego traktatu gramatycznego czołowego średniowiecznego 

znawcy klasycznej arabszczyzny Az-Zamaarīego (1075-1144). Zamysłem pracy było 

porównanie filologicznych mechanizmów używanych od wieków do opisu klasycznej 

gramatyki arabskiej opracowanych przez tradycyjnych filologów z kręgu kultury arabsko-

muzułmańskiej a mechanizmami metodologicznymi wykorzystywanymi w tym samym 

celu przez europejskich badaczy j. arabskiego. W tym celu podjąłem się studium 

porównawczego wczesnych arabskich traktatów gramatycznych, pozyskując materiały 

źródłowe m.in. ze skąpych źródeł w Polsce i z zasobów bibliotek bliskowschodnich podczas 

wyjazdów naukowych i okazyjnych podróży do krajów arabskich – Kuwejtu (stypendium 

naukowe jeszcze w toku studiów mgr 2000-2001), Syrii, Jordanii, Egiptu, Arabii Saudyjskiej 

(2003-2006). Praca ta została opatrzona wstępem oraz przeanalizowaną literaturoznawczo 

biografią tytułowego filologa, z przedstawieniem jego życia i twórczości. Rozprawa 

doktorska została obroniona w 2007 roku, a w 2009 ukazała się drukiem oparta na niej 

monografia ( Kategoria przypadka w dziele gramatycznym Al-Mufaal fi an‘at al-i‘rāb 

autorstwa Abū al-Qāsima az-Zamaarīego (zm. 1144 r.)”, Ibidem, Łódź, 192 s. + facsimile). 

Opracowany przeze mnie traktat Al-Mufaal, a w szczególności komentarz do niego ze 
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szczególnymi uwzględnieniem specyfiki odmienności postrzegania skomplikowanego 

mechanizmu tego samego języka przez przedstawicieli dwóch różnych kultur, został 

pozytywnie odebrany w kręgach studiów kulturoznawczych. Poszczególne elementy pracy 

badawczej były prezentowane i poddawane dalsze konsultacji w kręgach naukowych i zostały 

opublikowane w postaci artykułów: w 2011r. artykuł pt. „The Grammatical Treatise of Al-

Mufassal fi san’at al-i’rab of Abu al-Qasim Az-Zamahsari (died 1144 A.D.) – a Masterpiece 

of Arab Grammar” (Rocznik Orientalistyczny, t. LXIV, z. 2 (Sīrat Al-Gāi, Volume in 

Honour of Krystyna Skarżyńska-Bocheńska and Danuta Madeyska), Warszawa, s. 43-52), w 

2013r. artykuł pokonferencyjny pt. „Na ścieżce ku arabskiemu postrzeganiu system 

gramatycznego języka arabskiego – na przykładzie ujęcia kategorii przypadka w dziele 

gramatycznym Al-Mufaal Abū al-Qāsima az-Zamaarīego” ([w:] Barbara Michalak-

Pikulska, Magdalena Lewicka (red.), Dydaktyka języka arabskiego. Teoria - praktyka - 

perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 121-142), 

w 2010r. artykuł pokonferencyjny pt. „Traktat gramatyczny Al-Mufaal fi an‘at al-i‘rāb 

autorstwa Abū al-Qāsima az-Zamaarīego” ([w:] Spotkania arabistyczne VII, Fundacja 

Arabistyczna im. Andrzeja Czapkiewicza, Kraków, s. 169-183). Znaczący wkład 

merytoryczny w powyższe publikacji wniosła również prowadzona przeze mnie równolegle 

działalność dydaktyczna w Katedrze Arabistyki i Islamistyki UW (2003-do chwili obecnej), 

w ramach której zajmuję się zagadnieniami z dyscypliny filologii semickiej (głównie 

arabskiej, a także aramejskiej), językoznawstwa porównawczego i translatoryki. Wyniki 

swoich badań miałem możliwość konsultować m.in. dzięki podoktorskim pobytom stażowym 

w świecie arabskim – na Uniwersytecie Jordańskim w Ammanie (Jordania, V.2010) w 

ramach programu MNiSW dla młodych doktorów pt. „Nowoczesny Uniwersytet” (zakres 

projektu: innowacyjne metody dydaktyki j. arabskiego). Prowadzone przeze mnie badania 

spotkały się z także uznaniem amerykańskiej Mellon Foundation (Council of American 

Overseas Research Centers), które przyznała mi w 2008 grant badawczy do American 

Institute for Yemeni Studies w Sanie (Jemen, nazwa projektu: “Philological study on Arab 

grammarians of late classical Yemen (XII-XIV century).  

  Innym tematem badawczym podejmowanym przeze mnie w ostatnich latach są 

zagadnienia kulturoznawcze i literaturoznawcze z okresu współczesności, a to między innymi 

z racji na poszerzanie się płaszczyzn intensywnego przenikania się kultury arabsko-
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