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Alberto F. A m b r o s i o, Soufisme et Christianisme. Entre histoire et mystique, Paris: Les Éditions du Cerf 2013, ss. 240. ISBN: 978-2-204-10148-6.
Niedawno miaOam okazjS wysOuchaW wykOadu dominikanina, ojca Alberta Fabio
Ambrosio, który studentom zgromadzonym w auli Uniwersytetu w Metz opowiadaO
o swoich ksi]^kach, podró^ach i kulturze muzycznej w Turcji…
Alberto Fabio Ambrosio jest znawc] nurtów mistycznych w islamie, przede wszystkim sufizmu. W 2007 r. ukoaczyO studia doktoranckie z historii wspóOczesnej na
paryskiej Sorbonie prac] na temat doktryn i praktyk wiruj]cych derwiszów w Imperium Osmaaskim w XVII wieku. Jest autorem m.in. takich ksi]^ek, jak: Vie d’un
derviche tourneur (2010), Soufisme et Christainisme. Entre histoire et mystique (2013),
Petite mystique du dialogue (2013), La Confrérie de la danse sacrée. Les derviches
tourneurs (2014).
Ksi]^ka Soufisme et Christianisme z jednej strony pokazuje rzeczywistofW nieznan] wspóOczesnemu odbiorcy, któremu obca jest duchowofW „wiruj]cych derwiszy”. SOowo „derwisz” pochodzi od perskiego wyrazu !"#$ [darv>sh], który oznacza
tancerza wykonuj]cego obrót wokóO wOasnej osi. Taace derwiszy byOy znane w kulturze islamskiej za spraw] mnichów sufi, m.in. dziSki tancerzowi i poecie Maulanowi
Rûmîemu (XIII wiek). Rûmî stworzyO komentarz teologiczny do taaca, odsOaniaj]c
w ten sposób jego sakralny i duchowy wymiar. Taniec derwisza jest wiSc nie tylko
dofwiadczeniem estetycznym, lecz tak^e prze^yciem mistycznym. Alberto Fabio
Ambrosio w ksi]^ce Soufisme et Christianisme stara siS pokazaW teologiczn] wartofW
tego taaca. Jak sam twierdzi, jego ksi]^ka rodzi potrzebS przeniesienia sufizmu (nurtu
zwi]zanego z taacem) poza ramy czysto historyczne i doktrynalne. W interesuj]cy
sposób analizuje strukturS rytmiczn] taaca jako osobowej relacji na poziomie „ja –
Ty” (por. s. 9, 129-136, 169-176).
Ambrosio uwa^a, ^e sufizm daje podOo^e do zgOSbiania historii religii, w szczególnofci mistyki porównawczej i antropologii religijnej. Ma on na myfli „lepsze”
zrozumienie islamu i chrzefcijaastwa (por. s. 12).
Poszczególne rozdziaOy ksi]^ki Soufisme et Christianisme koncentruj] siS na historii religii (w tym historii sufizmu) i mistyce porównawczej. Ksi]^ka liczy siedem
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wOafciwych rozdziaOów oraz dwa artykuOy, zamieszczone w ostatnim rozdziale, przetOumaczone z jSzyka tureckiego przez Autora. S] to kolejno: Histoire mystique et
comparatisme (1), Identité et différence. Un paradigme en mystique (2), Lecture chrétienne de la christologie soufie (3), Amour soufi et union mystique (4), Sultân Veled.
Modèles théologiques et anthropologiques (5), Anthropologie soufie (6), Typologie
des échanges (7) oraz Le symbolisme du fruit dans le soufisme (Necdet Tosun) i Les
oiseaux du soufisme. Destin du rossignol et pèlerinage de la cigogne (Hümeyra
Uludap).
Na szczególn] uwagS zasOuguje rozdziaO pofwiScony koncepcji osoby w myfli
chrzefcijaaskiej i muzuOmaaskiej. Ambrosio porusza w nim kwestiS to^samofci osoby
oraz jej relacji osobowej z Bogiem. Ciekawym spostrze^eniem jest stwierdzenie, ^e
daremne jest szukanie w jSzykach kultury muzuOmaaskiej (arabskim, perskim i tureckim) terminu „osoba” (personne). Dopiero w fwiStym jSzyku islamu – arabskim
mo^na odnalerW terminy pokrewne temu sOowu jak: shakhs, huwwiyat, dhat, fard,
wahj (por. s. 38-39). Autor przywoOuje tu wypowiedr profesora islamistyki, MarieThérèse Urvoy, która w artykule La notion de personne en Islam zwraca uwagS, ^e
w teologii muzuOmaaskiej nie mo^na nawet postawiW pytania o osobowego Boga.
W islamie Stwórca „wrzucony” jest w absolutn] transcendencjS, która zakazuje podejmowania tej kwestii. Urvoy dostrzega pewn] trudnofW zwi]zan] z pojSciem osoby
i jej definicj] oraz impas, w którym znalazOa siS z tej racji filozofia arabska.
Problem to^samofci osoby w mistyce muzuOmaaskiej wykracza poza jej klasyczne
rozumienie jako substancji samoistnej, niepowtarzalnej, indywidualnej. Warto dodaW,
^e osobowofW (personnalité) zostaje w zwi]zku z tym unicestwiona. W sufizmie
pojScie osobowofci najlepiej oddaje termin arabski vwxyz [nafs], który oznacza duszS
(âme). Mistyk (sufi) to ktof kto nie istnieje, kto umarO wewnStrznie, by powróciW do
^ycia w Bogu: „Sufi, jest kimf kto nie istnieje”. Podsumowuj]c, byW sufi oznacza
zadanie fmierci samemu sobie i odrodzenie w Bogu. (s. 45). Idea fmierci jako powrotu do ^ycia ma dOug] tradycjS tak religijn], jak i filozoficzn].
W ksi]^ce Soufisme et Christianisme interesuj]cy jest opis taaca – {|y}y~ [samN].
Wyzwala on w duchu ludzkim gOSbokie uniesienie, ekstazS. Wystarczy prosty rytm,
drwiSk, aby spowodowaW, ^e cof zaczyna dziaW siS w czOowieku mimo jego woli.
Arabskie sOowo {|y}y~ [samN] oznacza ‘duchowe sOuchanie’ (écoute spirituelle). Ujawnia siS ono na poziomie serca. Sama nie jest zwykOym taacem. To duchowe oratorium, przepeOnione ró^nymi formami muzycznymi. Symbolizuje ^ycie i radofW,
staj]c siS antidotum na fmierW fizyczn]. Ambrosio podaje cztery interpretacje obrzSdu
sama. Pierwsza jest drog], która zbli^a do Boga (voie initiatique). Wyznawca w sensie mistycznym „ogoOaca” wOasne ego po to, ^eby umrzeW (mort mystique, mourir
avant de mourir). Kolejna droga to taniec kosmiczny (danse cosmique), który przypomina, ^e caOy wszechfwiat kr]^y i nic nie pozostaje bez ruchu. Byty stworzone
d]^] do poO]czenia siS z ruchem zale^nym od ruchu miOofci Boga i jego energii.
W koacowej interpretacji sama to dofwiadczenie jednofci z bytem, który jest nie-
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widzialny. To powrót do pocz]tku, do Boga, który nas stworzyO („retour à l’Origine,
à l’Un, à Dieu qui nous a créés”) (por. s. 143). Analogi] do mistycznej koncepcji
samN jest Boecjuszowy trójpodziaO muzyki na musica mundana, musica humana oraz
instrumentalis. DrwiSk oddziaOuje na czOowieka, dostarczaj]c mu emocji. Muzyka,
bSd]c czynnofci] manualn], jest rródOem doznaa duchowych oraz estetycznych. Staje
siS ona terapi] dla duszy. R!mî muzykS odbieraO jako „drwiSk drzwi Raju”, sama zaf
jako po^ywienie dla duszy. Muzyka wi]^e siS wiSc z taacem za spraw] rytmu. Od
strony muzycznej to periodyczne umiejscowienie w czasie wartofci krótszych i dOu^szych. Autor nie rozwija jednak tego zagadnienia. PominiScie kwestii rytmu (etymologicznie od greckiego !+ [rheO] – ‘pOyn]W’) nasuwa myfl, by powi]zaW go z ruchem. Wiruj]cy i dynamiczny taniec sama w istocie jest ruchem obrotowym wokóO
wOasnej osi.
WedOug tradycji gnostyckiej obrót symbolizuje wiarS w jednego Boga. Taacz]cy
w trakcie ceremonii sama wznosi praw] rSkS do góry, aby przyj]W Bo^] OaskS. Odgrywa ona wa^n] rolS w sakralnym taacu. Derwisz, zataczaj]c koOo sama, przekazuje
j] z miOofci] wszystkim innym istotom.
Ambrosio w rozdziale Antropologie soufie « le corps dans l’âme » rozwija problem ufwiScenia czOowieka w kontekfcie Bo^ej Oaski. Wskazuje na relacjS cielesno-duchow], w której pierwszeastwo przysOuguje duchowi: „Il y a une primauté du spirituel sur le corps” (s. 149). Zwraca on uwagS na ufwiScenie i uduchowienie ciaOa.
Zarówno dusza, jak i ciaOo pozostaj] w porównywalnej interakcji. SkOania to do refleksji nad ich wzajemnym stosunkiem. Autor przytacza myfl fw. Tomasza z Akwinu,
dostrzegaj]c w jego koncepcji analogiS z tym, co wyra^aj] Rûmî i derwisze: „Ten
Doktor KofcioOa katolickiego broniO w trzynastym wieku, ^e ciaOo jest i nie jest
w duszy, i jak na pró^no ludzie myfl], ^e dusza jest w ciele” (s. 149). Ambrosio stara
siS dotrzeW do ró^nych religijnych postaw, ukazuj]c je czytelnikowi. Szuka ich wspólnego dialogu, okreflaj]c go mianem „dialogue interreligieux”. Interesuje go czOowiek
jako istota religijna, dlatego przywoOuje uczonych poetów i mistyków, takich jak:
Rûmî, Sultân Veled, Râbi a al-Adawiyya, Teresa z Ávila, zestawiaj]c ich duchowofW.
Przedstawia on wyobra^enia ludzi ^yj]cych w odlegOych miejscach i czasie, a jednak
podobnie myfl]cych.
Tematem, któremu Autor pofwiSca wiele uwagi, jest miOofW oparta na altruizmie
i duchowej wiSzi, czego przykOad mo^na odnalerW u muzuOmaaskiej mistyczki Râbi a
al-Adawiyya. ReprezentowaOa ona doktrynS czystej miOofci: „Kocha siS Boga, nie
z lSku przed piekOem ani z pragnienia raju, lecz ze wzglSdu na Niego samego, poniewa^ Bóg jest godzien bycia kochanym” (s. 96). MiOofW do Stwórcy oznacza wedOug
niej jednoczesne umiOowanie czOowieka. Uczucie to obejmuje ludzki ksztaOt wraz ze
wszystkimi jego ograniczeniami.
W historiografii Râbi jest przedstawiana jako kobieta nios]ca ogiea i wodS.
Joinville w swoich Mémoires (Paris: Gallimard 1938) przytacza relacjS dominikanina
Yvesa le Breton. W Damaszku ów brat dostrzegO kobietS nios]c] ^ywioOy wody
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i ognia. Kobieta chciaOa zapaliW w raju pOomiea, a piekOo zalaW wod]. Celem owej
czynnofci byOo usuniScie przeszkód, uniemo^liwiaj]cych czOowiekowi czyste kontemplowanie Boga. Jean-Pierre Camus wyjafnia tS scenS w swojej ksi]^ce La Caritée ou
le pourtraict de la vraye charité: historie dévote tirée de la Vie de S. Louys (Paris
1641), daj]c przykOad Râbi jako modelu chrzefcijaaskiej miOofci. Doktryna mistyczki
oparta jest na skrajnej pokorze wobec Boga i pragnieniu ujrzenia Go. Ambrosio
zestawia tS ideS pragnienia z koncepcj] Teresy z Ávila. „Widzenie Boga” to – jak siS
okazuje – gOówny temat kobiecej mistyki. Autor Soufisme et Christianisme chStnie
wplata do swego tekstu fragmenty pism fredniowiecznych mistyków i mistyczek.
Mo^na by Autorowi postawiW zarzut, ^e nie stawia jednoznacznej tezy co do formalnych ró^nic miSdzy islamem a chrzefcijaastwem. Dostrzega on jednak le^]c]
u ich podstaw odmienn] antropologiS. Ambrosio diagnozuje stan, w jakim znalazOa
siS niegdyf mistyka, zagubiona w mitach, uprzedzeniach, niewOafciwych interpretacjach. Zwraca uwagS na religijn] postawS, której odbiera siS cechS bezinteresownofci. Relacja miSdzy Stwórc] a czOowiekiem nie jest stosunkiem „ekonomicznym”
(por. s. 183). Ambicje Autora nie ograniczaj] siS do teoretycznego opisu historii
religii, lecz pozwalaj] czytelnikowi dotrzeW do wewnStrznego fwiata autorów –
mistyków – i ich przesOania (orSdzia).
Na zakoaczenie warto przywoOaW umieszczony na koacu ksi]^ki artykuO Les oiseaux
du soufisme. Destin du rossignol et pèlerinage de la cigogne (Ptaki sufizmu. Los sTowika i pielgrzymka bociana), którego autorem jest Hümeyra Uludap z Istanbul University. Podaje on nastSpuj]c] definicjS symbolu: „Symbolem nazywamy znak, przedmiot dofwiadczenia zdolny wyraziW w prostej formie mo^liwie najpewniej pojScie do
zakomunikowania” (s. 207). Natomiast Alicja Sakaguchi w swojej publikacji JVzyk –
mistyka – proroctwo uwa^a, ^e „poprzez symbol zostaje wyra^one cof, co le^y poza
sfer] ekspresji i komunikacji werbalnej (sOownej). Symbol mistyczny wskazuje na rzeczywistofW nadsubstancjaln] i ponadzmysOow], ale nie potrafi jej w peOni wyraziW.
Tote^ symbole mog] pozostaW w ograniczonej analogii do wyra^anej rzeczywistofci”1.
Kultura turecka obfituje w symbole. Dusza ludzka porównywana jest do ptaka
uwiSzionego w klatce. Klatka to fwiat, ptak zaf z nostalgi] oczekuje dnia, w którym
wróci do swojego kraju. Znaczenie ptaka zawiera w sobie równie^ koncepcjS o zanurzeniu siS w Bogu „porzuceniu w Nim”: „Jefli bSdziecie prawdziwie porzuceni, bSdziecie karmieni jak ptaki. Rano opuszczaj] gniazdo z pustym ^oO]dkiem, a wieczorem wracaj] syte” (s. 213). Wspomniana w artykule alegoria o ró^y i sOowiku opisuje historiS
ptaka umieraj]cego z miOofci do kwiatu. Stworzenie lamentuje z powodu dOugiego oczekiwania na spotkanie z ukochan]. Jest ono symbolem ludzkiego ducha, który pragnie
wiecznego piSkna i boskiej miOofci. Ró^a w twórczofci perskiej personifikuje: piSkno,
miOofW, jednofW, boskofW, poezjS, muzykS, zdolnofW do bycia kochanym.
1

A. S a k a g u c h i, JVzyk – mistyka – proroctwo. Od doYwiadczenia do wysTowienia, Poznaa:
Wydawnictwo Naukowe UAM 2011, s. 286.
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Motyw sOowika i ró^y jest czSsto wykorzystywany w poezji i literaturze. Za
przykOad mo^e posOu^yW bajka Oscara Wilde’a. Pisarz rozwa^a w niej problem wartofci ^ycia. Ptak ofiarowuje swoje ^ycie w imiS miOofci. Staje siS symbolem gOSbokiego pofwiScenia: „ycie za jedn] czerwon] ró^S, cena to ogromnie wysoka –
zawoOaO sOowik – bo wszyscy bardzo kochaj] ^ycie. Przyjemnie jest siedzieW wfród
zieleni i spogl]daW na sOoace w rydwanie ze zOota i ksiS^yc w rydwanie z pereO.
SOodka jest woa gOogu i sOodki zapach dzwonków, ukrytych w dolinie, i wrzosu, co
kwitnie na wzgórzu. Ale miOofW lepsza jest od ^ycia, a czym^e jest serce ptaka
w porównaniu z sercem czOowieka?”2
Uwa^am, ^e ksi]^ka Soufisme et Christianisme jest dobrym wprowadzeniem do
badaa nad sufizmem, gdy^ inspiruje do dalszych poszukiwaa i do stawiania pytaa.
Ewa Agnieszka PVdracka
doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Staro\ytnej
i ]redniowiecznej na Wydziale Filozofii KUL

Nicholas M a x w e l l, How Universities Can Help Create a Wiser World:
The Urgent Need for an Academic Revolution, Exeter: Imprint Academic
2014, ss. 158, indeks. ISBN: 978-1-845-0573-1.
Najnowsza ksi]^ka Nicholasa Maxwella, emerytowanego profesora University
College London, jest kolejnym krokiem jego ideowej kampanii, której sedno dobrze
oddaje tytuO ksi]^ki programowej: From Knowledge to Wisdom: A Revolution in the
Aims and Methods of Science, Oxford: Blackwell 1984 („Od wiedzy do m]drofci:
rewolucja w celach i metodach nauki”). Tak^e i najnowsza ksi]^ka jest wezwaniem
do rewolucji – tym razem w fwiecie akademickim. SkOada siS z piSciu rozdziaOów,
szkicuj]cych kolejne kroki postulowanej rewolucji. RozdziaO pierwszy zgodnie z zapowiedzi] w tytule (Basic idea) zapoznaje czytelnika z tezami, które uzasadniaj] wezwanie do rewolucji. Po pierwsze, przyszOofW – a nawet istnienie – rodzaju ludzkiego
jest zagro^one przez wielkie globalne problemy, np. globalne ocieplenie, przeludnienie, ubóstwo, zanik pewnych gatunków biologicznych, wojny. Nie jestefmy w stanie tych problemów opanowaW, a nawet wiScej – nasze wysiOki zmierzaj]ce do ich
2

O. W i l d e, Bajki, przeO. M. Feldmanowa, Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy 2005, s. 32.

