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Wczesna kosmologia ismÇ‘Èlicka*

W imi´ Boga mi∏osiernego i litoÊciwego!

Bóg opromieni∏ oblicze kalifa Al-Mu‘izza, którego s∏owa przekazuje ·ayÆ

‘IsÇ al-Mur‰id. Dzi´ki Bogu za Jego wielkà doskona∏oÊç, ogromnà si∏´ i

wiecznà mi∏oÊç. Boga nie mo˝na dojrzeç wzrokiem, nie ograniczajà go

cechy ani atrybuty (a^-^ifÇt wa-#l-aÆbÇr). Âwiat poddanych dusz woli Jego

mi∏oÊç od obecnoÊci i oddzielenia. Stworzy∏ Êwiat od samego poczàtku i

ukrywa si´ w blasku Êwiat∏a. 

Wychwalam Go za to, co przekaza∏ nam o swoim taw…Èdzie i

rozpowszechni∏ dzi´ki dostojeƒstwu swoich imion, w których skrywa swojà

esencj´ (∂Çtuhu), i jest przez nià nazywany. Tylko dzi´ki imionom

zdob´dziemy wiedz´ o Nim (ma‘rifa). Nazywa si´ Go jego imionami i nie

nazywa jednoczeÊnie. Jego esencja nie by∏a z nimi zwiàzana i nie ∏àczy∏a si´

z nimi, nie by∏a te˝ oddzielona i odró˝niona od Niego, lecz powo∏a∏ jà do

istnienia (a…da@aha i…dÇ@an). Przekazano nam to kolejno w s∏owach Jego

przyjació∏ (awliyÇ’), w z∏o˝onych literach, które zosta∏y powo∏ane do

istnienia (mabda’) zanim je stworzy∏, i gdy ju˝ je stworzy∏. Powiedzia∏ Bóg

najwy˝szy s∏owami swojego walego: „Nast´pnie wys∏aliÊmy naszych

Pos∏aƒców, jednego po drugim. Za ka˝dym razem, kiedy przychodzi∏ do

jakiegoÊ narodu jego pos∏aniec, oni go uwa˝ali za k∏amc´. I tak posy∏aliÊmy

jednych za drugimi i sprawialiÊmy, ˝e przeszli do legend” (K 23:44). „I

uczyniliÊmy ich przedmiotem opowiadaƒ, lecz rozerwaliÊmy ich na strz´py.

Zaprawd´, w tym sà znaki, dla ka˝dego cierpliwego, wdzi´cznego!” (K

34:19). 

Najwy˝szy jest ten, który sprawi∏, ˝e wersety sà Êwiat∏em dla

posiadajàcych wiedz´ i pouczeniem dla pami´tajàcych. Bóg istnia∏, gdy nie

* T∏umaczenie tekstu AbË ‘Ásy al-Mur‰ida (X w.); êród∏o: S.M.Stern, The
Earliest Doctrines of IsmÇ‘Èlism, E.J.Brill, Leiden 1983, s.3-29.



by∏o przestrzeni, czasu, wiecznoÊci, rzeczy zajmujàcych przestrzeƒ, ani

jednej chwili z czasu. Kiedy odczu∏ wol´ (irÇda) i pragnienie (ma‰È’a),

stworzy∏ Êwiat∏o. Z tego Êwiat∏a stworzy∏ stworzenie (Æalq). To Êwiat∏o

pozosta∏o w trwaniu z Jego wiecznoÊci, nie wiedzàc, czy jest twórcà (ÆÇliq)

czy zosta∏o stworzone (maÆlËq). Nast´pnie Bóg tchnà∏ w nie ducha (rË…) i

nakaza∏ mu g∏osem „Bàdê!” (kun). Tak z pozwoleniem Boga powsta∏o do

˝ycia. Bóg powo∏a∏ do bycia (kawwana) wszystkie rzeczy za pomocà aktu

twórczego (mubda’atan) z liter kÇf i nËn. Oto powo∏anie do istnienia, ten kto

powo∏uje do istnienia i rzecz powo∏ana do istnienia. Oto Bóg. Nast´pnie

wÇw i yÇ’ sta∏y si´ imionami dla tego, kto jest nad nim i nazwa∏y go kËnÈ.
Nast´pnie kËnÈ otrzyma∏o rozkaz od twórcy swojego, i twórcy

wszystkich rzeczy: „Stwórz ze swojego Êwiat∏a dla siebie stworzenie, które

b´dzie dla ciebie wezyrem (wazÈran) i pomocnikiem, i b´dzie dzia∏a∏o na

nasz rozkaz”. I kËnÈ stworzy∏o ze swojego Êwiat∏a stworzenie i nada∏o mu

imi´ qadar. Przez kËnÈ Bóg powo∏a∏ do bycia (kawwana) wszystkie rzeczy,

a przez qadar je okreÊli∏ (qaddara). 

Powiedzia∏ Bóg wszechmocny: „JeÊli chcemy jakiejkolwiek rzeczy, to

wystarczy jedno Nasze s∏owo: „«Bàdê!» i ona si´ staje” (K 16:40). Na temat

qadar zaÊ powiedzia∏: „Zaprawd´, stworzyliÊmy ka˝dà rzecz wed∏ug

pewnej miary (bi-qadarin)” (K 54:49). Rzek∏ te˝: „Wys∏awiaj imi´ twego

Pana, Najwy˝szego, który stworzy∏ (Æalaqa) i ukszta∏towa∏ harmonijnie,

który wyznaczy∏ los (qaddara) i poprowadzi∏; to On ka˝e zieleniç si´

pastwisku, a potem czyni je ciemniejàca paszà” (K 87:1-4). Pierwszym

stworzeniem jest kËnÈ, twórca rzeczy, z którego Bóg stworzy∏ wszystkie

rzeczy. Ono jest ich stworzycielem, dzi´ki jego pragnieniu powsta∏y, ono

po∏àczy∏o je i pobudzi∏o do istnienia. Ci, którzy przypisujà dokonanie tych

rzeczy Bogu, pope∏niajà grzech ‰irku. „...Który wyznaczy∏ los i

poprowadzi∏” – chodzi tutaj o qadar, gdy˝ Bóg stworzy∏ Êwiat na swój

rozkaz jako z∏o˝onà i g´stà substancj´ i powierzy∏ go qadar. Przez nie Bóg

okreÊli∏ rzeczy i nada∏ im form´, a qadar jest tym samym co tÇlÇ (ten, który

nast´puje). Tym, który „ka˝e zieleniç si´ pastwisku” jest Adam, gdy˝ jemu

jako pierwszemu objawi∏o si´ to, co jest bÇ†in i on przekaza∏ to dostojnikom

(…udËd). On jest jak pasterz dla wiernych. 

Bóg najwy˝szy wspomina te˝ o kËnÈ i qadar w s∏owach: „Zaprawd´,

Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzy∏ go z prochu, a nast´pnie

powiedzia∏ do niego: „Bàdê!” – i on jest” (K 3:59). „Bàdê!” (kun) jest

rozkazem, „jest” to czyn przysz∏y, a „on jest” wskazuje na qadar, gdy˝

wynika ono z pierwszego. Bóg najwy˝szy powiedzia∏ o qadar: „Zaprawd´,

zes∏aliÊmy go w Noc Przeznaczenia! (laylat al-qadar)” (K 97:1). Rzek∏ te˝:

„Zes∏aliÊmy z nieba okreÊlonà iloÊç wody... (mÇ’ bi-qadarin)”. (K 23:18);
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oraz: „Potem wyznaczyliÊmy... a jak wspaniale My wyznaczamy! (Fa-
qadarna fa-ni‘ma al-qÇdirËna)” (K 77:23).

KËnÈ sk∏ada si´ z czterech liter, a qadar z trzech (qdr), co razem daje

siedem liter. Wskazuje to na fakt, ˝e gdy [kËnÈ] stworzy∏o qadar, stworzy∏o

ze swojego Êwiat∏a, które jest mi´dzy nim a qadar siedem cherubinów

(karËbiyya). Nada∏o im sekretne (bÇ†in) imiona, których znaczenie

rozumiejà jedynie przyjaciele (awliyÇ’) Boga, pokój im, i ci z prawdziwie

wierzàcych, którzy idà za ich wskazaniem. Te imiona to: ‘a≤ama (majestat),

‘izza (chwa∏a), hudÇ (prowadzenie prostà Êcie˝kà), bahÇ’ (splendor), ra’fa
(mi∏osierdzie), amr (nakaz), mu’tamar (rada). 

Gdy kËnÈ stworzy∏o siedem cherubinów, wyda∏o qadar rozkaz: „Stwórz

z twojego Êwiat∏a dostojników (…udËd)”. Nazwa∏o ich „bytami duchowymi”

(rË…Çniyya). Akt stworzenia nie umniejszy∏ jego (kËnÈ) Êwiat∏a. Stworzy∏o

je, a sà one poÊrednikami (wasÇ’i†) mi´dzy nim a mi´dzy nu†aqÇ’ (l. poj.

nÇ†iq, mówiàcymi prorokami)1 i ich przyjació∏mi, pokój z nimi. KËnÈ nada∏o

im imiona: al-Δadd, al-fat…, al-ÆayÇl, an-na^r, ri¬wÇn, mÇlik, malakËt,

munkar, nakÇr, al-ΔabarËt, al-kibriyÇ’.
Nast´pnie sÇbiq b∏ogos∏awiony i najwy˝szy stworzy∏ powietrze, a jest

ono przyjemne. Nazwa∏ je w j´zyku egzoterycznym (≤Çhir) tronem (‘ar‰).

Póêniej stworzy∏ wod´ i nazwa∏ jà krzes∏em (kursÈ). Nast´pnie rozerwa∏ po-

wietrze falami, z tego powsta∏o po kolei siedem atmosfer (uhwiyya), i na-

zwa∏ je siedmioma niebami. Nast´pnie poruszy∏ powietrze falami i stworzy∏

z niego ziemi´ i góry. Nast´pnie wydrà˝y∏ (Æaraqa) siedem mórz. Sprawi∏,

˝e dwanaÊcie sfer jest wskazówkà dla dwunastu „bytów duchowych”. 

Wskazuje to, ˝e wszystko, co istnieje w wy˝szym Êwiecie (‘ulwiyyun)

ma swoje odbicie w ni˝szym Êwiecie (sufliyyun). Dzieje si´ tak, aby mo˝na

by∏o zrozumieç, ˝e wszystkie subtelne i duchowe byty mieszczà si´ w

granicy Pierwszego i do niego powracajà, podczas gdy cia∏a i wszystkie

cia∏a g´ste (ka@Èf) nale˝à do granicy tÇlÈ (nast´pnego). Dzieje si´ tak dlatego,

˝e g´ste jest przeznaczone do zniszczenia, a to co subtelne pozostaje. Jest

albo nagradzane, albo karane, gdy˝ Pierwsze nie ma koƒca, nie podlega te˝

zmianie. Wszystko, co nale˝y do jego granicy, zachowuje si´ w ten sposób,

zaÊ to, co nale˝y do granicy tÇlÈ zmienia swój stan, wi´c jest przeznaczone

do zniszczenia, zmiany stanu i koƒczy si´. 

Drugie (a@-@ÇnÈ) pozostaje w stosunku do Pierwszego w pozycji wezyra

i pomocnika, nie uzurpuje sobie jego miejsca, ani nie stara si´ go usunàç z

jego pozycji. „Zaprawd´, My dajemy ˝ycie i My sprowadzamy Êmierç; i do
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Nas jest ostateczne przybycie” (K 50:43). „Zaprawd´, My posy∏amy

napomnienie i My jesteÊmy jego stró˝ami!” (K 15:9). „I nie ma wÊród nas

nikogo, kto by nie mia∏ oznaczonego miejsca” (K 37:164) Nast´pnie rzek∏:

„My stoimy w szeregach i g∏osimy chwa∏´” (K 37:165-166). Takie sà s∏owa

Stwórcy wszystkich rzeczy, doskona∏ego i wszechmocnego Boga, lecz kto

stoi w szeregach, a kto g∏osi chwa∏´? Istnieje wskazówka, ˝e to s∏owo dwóch

pomocnych s∏ug, podporzàdkowanych temu, kto jest nad nimi. Oni stojà w

szeregach i oni g∏oszà chwa∏´. Powiedziano: „Zaprawd´, my jesteÊmy

obcià˝eni d∏ugami! Owszem, do tego jeszcze ogo∏oceni!” (K 56:66-67). Jest

to Êwiadectwo na moje s∏owa. Rzek∏ Bóg najwy˝szy: „Wys∏awia Boga to, co

jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On jest pot´˝ny, màdry! Do Niego

nale˝y królestwo niebios i ziemi. On daje ˝ycie i On powoduje Êmierç. On

jest nad ka˝dà rzeczà wszechw∏adny!”. (67:1-2). Mówiàcym te s∏owa jest

nËn, a jego s∏owa: „wys∏awia Boga” sà wskazówkà na qÇf. A jego s∏owa „Do

Niego nale˝y królestwo” sà wskazówkà na niego samego, gdy˝ z niego

pochodzi w Êwietle królestwo, i jest on podporà prowadzàcà od niego do

nu@aqÇ’. Z niego te˝ wywodzà si´ s∏owa YËsufa, pokój z nim: „Panie mój!

Ty mi da∏eÊ nieco w∏adzy królewskiej i nauczy∏eÊ mnie t∏umaczenia

wydarzeƒ” (K 12:101). Rzek∏: „I stworzy∏em d˝inny i ludzi tylko po to, aby

mnie czcili. I nie chc´ od nich ˝adnego zaopatrzenia, i nie chc´, aby Mnie

˝ywili. Zaprawd´, Bóg jest Dawcà Zaopatrzenia, Posiadajàcym Si∏´,

Niewzruszonym!” (K 51:56-58). Wskazuje to na fakt, ˝e to nie Bóg

najwy˝szy stworzy∏ d˝inny i ludzi, aby byli mu przeciwni, a jego s∏owa „jest

Dawcà Zaopatrzenia” odnoszà si´ do qÇf. 
Powróçmy do przedstawionych ju˝ wczeÊniej pewnych dowodów

odrzucajàcych jego podobieƒstwo do twórcy wszystkich rzeczy.

Znajdujemy je te˝ w s∏owach: „˚ydzi powiedzieli: „R´ka Boga jest

skr´powana!” To ich r´ce sà skr´powane, oni zaÊ zostali przekl´ci za to, co

mówili. R´ce Boga, przeciwnie, sà szeroko otwarte” (5:69). Wskazówka w

r´kach na Pierwsze i Drugie znajduje si´ te˝ w s∏owach: „Czy ty znasz

kogoÊ, kto mo˝e byç nazwany Jego imieniem?” (K 19:65). Oznacza to, ˝e

nie ma on towarzysza wÊród ludzi, zaÊ w Ksi´dze znajduje si´

dziewi´çdziesiàt dziewi´ç imion odnoszàcych si´ do Niego, wywodzàcych

si´ od imion [istot] stworzonych przez niego, z tych, którzy stojà w jego

szeregach. Rzek∏: „Powiedz: „Módlcie si´ do Boga albo módlcie si´ do

Mi∏osiernego! Jakkolwiek byÊcie Go nazywali, On posiada najpi´kniejsze

imiona”” (K 17:110). Te dwa imiona nie wywodzà si´ od imion stworzeƒ,

zaÊ pozosta∏e imiona pochodzà od imion stworzeƒ, na przyk∏ad: ‘azÈz,
ΔabbÇr, mutakabir, ‘alÈm, i tym podobne. Mo˝na powiedzieç: taki jest

màdry (‘alÈm), a taki s∏yszy (samÈ‘), ale nie mo˝na powiedzieç: taki jest
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Bogiem, albo litoÊciwym (ar-ra…mÇn). Jest to wskazówka, ˝e te imiona

nale˝à do imion stworzeƒ i wskazuje na znaczenia ich dwóch. Jednak je˝eli

mówimy o Bogu najwy˝szym, stwórcy wszystkich stworzeƒ, ˝e okreÊla si´

go imieniem, pojmuje myÊlà, pada na niego wzrok, odczuwa si´ go

pami´cià, czy odnosi si´ do niego to, co odnosi si´ do ludzi, to spo∏ecznoÊci,

którzy przypisujà Bogu to, co ludziom, pope∏niajà ‰irk. Powiedziano

powszechnie: stworzy∏ Bóg ludzi swojà r´kà, i wyobrazi∏ ich sobie. Gdy

mówi si´ o jego r´kach, jest to wskazówka, ˝e ludzkoÊç stworzy∏o Pierwsze.

A ludzie zaszli w tym tak daleko, ˝e dodali Mu [Bogu] r´k´, uczucia i oko,

przypisujàc mu towarzyszy (yu‰rikËna).

Powiedzieli, ˝e on da∏ im przymierze z potomstwem, i najwy˝szy i czci-

godny rozmawia∏ z nimi, na czym polega ich ‰irk. Nie przypisujemy Mu

˝adnego towarzysza, i nie czcimy ˝adnego innego boga oprócz niego,

a cz´Êç z nas nie uwa˝a innych za swoich panów przed Bogiem. Bóg jest

wy˝szy ponad tych, którzy przypisujà Mu towarzyszy. Ci, którzy nie sà

sprawiedliwi, mówià, ˝e takie twierdzenie to przesada.

To co ci wyjaÊni∏em, ma na celu prawd´ i czysty ukryty cel. Patrzy∏em

na niego wzrokiem tego, który chce, aby oblicze Boga by∏o czyste, i byÊ

pozna∏ prawdy zgodnie z wolà Boga i Jego pomocà. Taki jest cel taw…Èdu i
po˝àdany koniec. Bóg przyjmie jedynie te osoby, które pozna∏y tych dwóch

dostojników i zosta∏y przez nich dopuszczone. Zaprzeczaj podobieƒstwu

Boga do nich dwóch [kËnÈ i qadar]. Bóg jest najwy˝szy. 

Wiedz, a nauczy∏ ci´ tego dobry Bóg, i uczyni∏ ciebie jednym ze swoich

ludzi, ˝e ci dwaj dostojnicy sà s∏ugami podleg∏ymi temu, kto jest nad nimi.

Drugi liczy na zbawienie u Pierwszego, zaÊ Pierwszy liczy na zbawienie u

Najwy˝szego. Ka˝dy podporzàdkowany temu, kto jest nad nim, liczy na

jego ∏ask´. Powiedziano: „ZaÊwiadcza Bóg, i˝ nie ma boga, jak tylko On, - i

anio∏owie, i ludzie posiadajàcy wiedz´ - utrzymujàc ze s∏usznoÊcià: „Nie ma

boga, jak tylko On, Pot´˝ny, Màdry!” (K 3:16). Wskazanie Boga na

Pierwszego polega na tym, ˝e w tym fragmencie wskazuje si´ na sÇbiq (tego,

który jest uprzedni), zatem jest on duchem (rË…) dla Drugiego. On jest

LitoÊciwy i jego s∏owa: „ZaÊwiadcza Bóg” to uznanie Pierwszego i

Êwiadectwo, ˝e nie jest on bogiem, gdy˝ Bogiem jest jedynie ten, który go

stworzy∏.

Wiedz, a niech Bóg przeka˝e ci wiedz´ dotyczàcà dobra, ˝e gdy

Pierwsze by∏o stworzone jako duch (rË…), nie widzia∏o innych stworzeƒ

poza sobà. Dlatego dosi´g∏a go dziwna myÊl, ˝e nie ma nikogo poza nim. Z

niego zosta∏o powo∏ane do istnienia (inba‘a@at) w czasie szeÊciu

dostojników dzi´ki sile Stwórcy, aby nauczyç go [Pierwsze], ˝e nad nim jest

ktoÊ obdarzony mocà (qÇdir), a jego [Pierwszego] moc pochodzi od Niego,
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i wszystko, co robi, zale˝y od Jego woli [Stwórcy]. Trzech dostojników jest

nad nim, a trzech pod nim (Pierwszym). Kiedy Pierwsze zobaczy∏o, ˝e to nie

wynika z jego w∏asnej mocy, ani nie zale˝y od jego woli, zyska∏o pewnoÊç,

˝e jest ktoÊ nad nim i uzna∏o, ˝e jest to Stwórca. Wtedy powiedziano: „Nie

ma boga poza Bogiem”, a wi´c ja nie jestem bogiem. 

Tak wi´c szeÊciu dostojników nie zosta∏o powo∏anych do istnienia

dzi´ki ch´ci Pierwszego, ani dzi´ki jego woli, lecz dlatego, ˝e taka by∏a wola

Stwórcy wszystkich rzeczy. A jego [Pierwszego] sprawà jest, aby uczyniç

wszystkie stworzenia z wy˝szego i ni˝szego Êwiata, które majà w nim

poczàtek i do niego si´ odwo∏ujà. A imi´ i oblicze jego jest takie, jak

okreÊlono: „Wszelka rzecz zginie z wyjàtkiem Jego oblicza” (K 28:88).

Wskazuje to na fakt, ˝e on nie zginie, gdy˝ jest tworem Stwórcy. Stwórca

tworzy zaÊ jedynie rzeczy doskona∏e, a to co jest doskona∏e, nie podlega

zmianie. Jednak˝e w Êwiecie wy˝szym i ni˝szym pojawia si´ zmiana.

Stworzenia dokonano tak, ˝e zmiana w Êwiecie wy˝szym nie jest taka sama,

jak w Êwiecie ni˝szym. Jest on bowiem duchowy (rË…ÇnÈ), sà w nim ró˝ne

stopnie (daraΔÇt), nie ma zaÊ Êmierci. Jednak ka˝dy z nich posiada jednà

materi´ (madda) w jednym stanie (…Çl) a˝ do koƒca jego dzia∏alnoÊci. A gdy

koƒczy si´ jego dzia∏alnoÊç w jednym stanie, przechodzi kolejno do

drugiego. Przechodzi wi´c do innego koƒca, gdy˝ miejsce, które zajmuje nie

jest jego miejscem ostatecznym. A Pierwsze jest w tym pewne, a jego koniec

nie jest krótkotrwa∏y, nie przechodzi i nie porusza si´. „Nie dosi´gajà go

spojrzenia, lecz On dosi´ga spojrzenia. On jest przenikliwy, Êwiadomy!” (K

6:103), „On zna zdradliwoÊç oczu i to, co ukrywajà piersi” (K 40:20). A

oczami sà tutaj: ad-du‘Çt, a piersiami: al-…uΔaΔ.2

Nale˝y wiedzieç, ˝e po stworzeniu jego (kËnÈ), stworzono dostojników,

a dopiero potem kËnÈ otrzyma∏o rozkaz, aby stworzyç qadar. Te wszystkie

rzeczy nie mia∏y miejsca w czasie, lecz prawie jednoczeÊnie. Oto s∏owa

Najwy˝szego: „Nasz rozkaz jest tylko jeden, jak mgnienie oka” (K 54:50).

Wiedz, ˝e kiedy Bóg najwy˝szy stworzy∏ qadar, nakaza∏ siedmiu

cherubinom z si∏à duchowà i szeÊciu dostojnikom podporzàdkowanie si´

qadar i s∏u˝enie mu i pos∏uszeƒstwo, gdy˝ chcia∏ delegowaç na qadar swojà

spraw´ i chcia∏, aby qadar w niej uczestniczy∏o. Pos∏uszni muzu∏manie

sk∏aniali si´ tylko przed jednym dostojnikiem, a jest to przeciwnik imieniem

IblÈs3, wspomniany w Ksi´dze, jeden z trzech dostojników z ni˝szego
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Êwiata. Nie podporzàdkowa∏ si´ znaczniejszemu od siebie. Powiedzia∏ „Ja

jestem lepszy od niego. Ty stworzy∏eÊ mnie z ognia, a jego stworzy∏eÊ z

gliny” (K 7:11), co znaczy, ˝e ja (IblÈs) powsta∏em z twojego ognia przez

moc twórcy, który stworzy∏ ciebie. I stworzy∏em go, a on jest z tych [cia∏

g´stych]. A kiedy nie zgodzi∏ si´ podporzàdkowaç, Bóg oddali∏ go od siebie,

i tak dostojnik sta∏ si´ najwy˝szym z IblÈsów (IblÈs al-abÇlisa)4, gdy˝ nie

podporzàdkowa∏ si´ rozkazowi swojego pana. Adam, którego Bóg

wspomina w swoich s∏owach: „A kiedy powiedzieliÊmy do anio∏ów:

„Oddajcie pok∏on Adamowi!”, oni oddali pok∏on, z wyjàtkiem Iblisa” (K

2:34). On jest Adamem al-wÇlÈ5. Taka by∏a historia Adama niebiaƒskiego6,

gdy˝ to, co by∏o w wy˝szym Êwiecie, mia∏o miejsce równie˝ w ni˝szym.

Gdy odszed∏, sta∏ si´ grzeszny i przekl´ty. Uwierzyli ci, którzy byli

pos∏uszni i si´ podporzàdkowali. A tych pi´cioro jest podporzàdkowanych

jak siedmiu najbli˝szych, a sà to: at-tawahhum (wyobraênia), al-irÇda
(wola), al-ma‰È’a (pragnienie). Trzej [dostojnicy] z wy˝szego Êwiata i

dwóch ni˝szych od nich jest na poczàtku, i do nich powraca Drugie,

poniewa˝ by∏o czwarte do trójki. Jest to trójka z siódemki. A gdy IblÈs

wykaza∏ niepos∏uszeƒstwo, Bóg zabroni∏ mu zajmowania jego miejsca. Bóg

uczyni∏, co pragnà∏. 

Sekretne (bÇ†in) stworzenie ma odpowiednik w stworzeniu jawnym

(≤Çhir), wskazujàcym na nie. Razem stworzy∏ S∏oƒce i Ksi´˝yc, i sprawi∏, ˝e

obydwa posiadajà wskazujàce na nie Êwiat∏o, aby ukryte stworzenie by∏o

znane w jawnym. Udowodni∏ to i stworzy∏ dwie rzeczy wa˝niejsze, których

podstawà w stworzeniu sà elementy Êwietliste. One te˝ zapewniajà ˝ycie.

Stworzy∏ S∏oƒce i sprawi∏, ˝e stanowi ono wskazówk´ na Pierwsze, a

Ksi´˝yc jest wskazówkà na Drugie, gdy˝ Ksi´˝yc jest pierwszy, który

obraca si´ pó∏ksi´˝ycem ku S∏oƒcu i przejmuje jego Êwiat∏o. Gdy dope∏ni∏

jego dostojnika i zakoƒczy∏ go, skry∏ si´ przed jego Êwiat∏em. Tym

umniejszeniem sprawi∏, ˝e powróci∏ on do swojego pierwotnego stanu. TÇlÈ
wywodzi si´ od sÇbiqa, przejmuje od niego jego materi´ (mÇdda). Ten,

który emanuje z niego, jest bliski temu, co mu przyprowadzono, aby si´

spe∏ni∏ dope∏niajàc nakazu nÇ†iqa. Ksi´˝yc osiàga pe∏ni´ czternastej nocy. A

granica (…add)7 S∏oƒca to dwadzieÊcia osiem dni, dwa razy tyle, ile udzia∏

(…a≤≤) ksi´˝yca. O tym powiedzia∏ Bóg: „...synowi przypada udzia∏
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podobny do udzia∏u dwóch córek” (K 4:11). Jest to wskazówka, ˝e granica

sÇbiqa jest jak granica tÇlÈ. Sà zwiàzane ze sobà, gdy˝ sÇbiq jest dla tÇlÈ tym,

kim m´˝czyzna dla kobiet, a sÇbiq jest kobietà dla tego, kto jest nad nim, jak

nÇ@iq, który jest kobietà dla tÇlÈ. Stworzy∏ pi´ç planet, a sà to: Saturn, Jupiter,

Mars, Wenus i Merkury, stanowià one wskazówk´, ˝e mi´dzy sÇbiqiem a
tÇlÇ jest pi´ciu poÊredników, zaÊ niebiosa sà wskazówkà na cherubiny.

DwanaÊcie znaków Zodiaku jest wskazówkà na byty duchowe (rË…Çniyya).

Rzek∏ Bóg najwy˝szy: „...stworzy∏ siedem niebios, u∏o˝onych warstwami”

(K 67:3). Sprawi∏, ˝e w Êwiecie wy˝szym i w Êwiecie ni˝szym jest po siedem

warstw. To sà jego s∏owa: „To jest Bóg, który stworzy∏ siedem niebios i

ziemi tyle˝. Jego rozkaz dociera do nich...” (K 65:12). Sprawi∏, ˝e to co

stworzy∏ w Êwiecie wy˝szym i ni˝szym jest wskazówkà na jego religi´, to co

jest stworzone jawnie wskazuje na to, co stworzono w sekrecie. Widaç, ˝e

nad S∏oƒcem sà trzy planety, a mi´dzy nim a Ksi´˝ycem jest jedna planeta.

Te trzy planety sà wy˝sze ni˝ S∏oƒce, a ono si´ nad nie wywy˝sza i nie jest

od nich szlachetniejsze. Nie zale˝y od niego ich konstrukcja, lecz jest ono z

nimi zwiàzane, zwraca si´ do nich, nie odchodzi od nich. Wskazuje to na

fakt, ˝e trójka, która zosta∏a powo∏ana do istnienia z Pierwszego, zaistnia∏a

w wy˝szym Êwiecie nie po to, aby górowaç nad Pierwszym, lecz po to, aby

ukaza∏a si´ moc. Trzy pozosta∏e stojà ni˝ej. Wi´c te trzy w wywy˝szeniu ich

nie sà wielkie i górujàce, a te w poni˝eniu nie sà mniej szlachetne i mniejsze.

„Tak wyjaÊnia Bóg ludziom swoje znaki” (K 2:187), „Zaprawd´, Bóg czyni

to, co chce!” (K 22:18), „On nie b´dzie zapytywany o to, co czyni, a oni b´dà

zapytywani” (K 21:23).

DwanaÊcie bytów duchowych, które stworzy∏ Bóg to Δadd, fat…, ÆayÇl,

na^r, ri¬wÇn, mÇlik, malakËt, munkar, nakÈr, ΔabarËt, kibriyÇ’. Sà one

poÊrednikami mi´dzy Bogiem a nu@aqÇ’ w ka˝dym czasie. 

Je˝eli zaÊ chodzi o materi´ od Boga stwórcy wszystkich stworzeƒ,

najwy˝szego i szlachetnego, dla sÇbiqa, i twojà wàtpliwoÊç, jaka ona jest, to

wiedz, ˝e dowód na to pytanie dotyczy jedynie najbli˝szych anio∏ów,

proroków i niewielu spoÊród ludzi. Oni w∏aÊnie odepchn´li ten Êwiat i jego

przyjemnoÊci i cierpieli w nim bied´, nieszcz´Êcia i niedostatek. Wspomnia∏

im Bóg Najwy˝szy: „a jest ich niewielu” (K 38:24).

Ods∏oni∏em przed tobà te sprawy, gdy˝ osiàgnà∏em najdalszy cel i

wznios∏em si´ do (siódmego nieba). A kto do niego dotrze, ten osiàga

zbawienie (al-‘urwa al-wu@qÇ), a kto odchodzi od niego, b´dzie si´ wstydzi∏

w tym i tamtym ˝yciu. Jednak jedyny ratunek w zwiàzku z wiedzà prawdy

nadchodzi wtedy, gdy troszczymy si´ o prawd´ Jego opieki (ri‘Çya), jej

podporzàdkowujemy, chronimy jà i pokazuje jedynie temu, kto potrafi

tchnàç w nià ducha ˝ycia poczàtków. To, co s∏ysza∏em, przedstawiono
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wczeÊniej w „Ksi´dze dowodu” (KitÇb al-burhÇn) – co si´ dzieje, gdy ktoÊ

nie troszczy si´ o prawd´ Jego opieki i rani Boga. Niech Pan Bóg chroni nas

i wszystkich przed utratà prawdy w Jego religii, zwàtpieniem w jedno z Jego

imion, niech ocali nas przed wszystkim, co jest nienawistne Jego ∏asce i

mi∏oÊci.

To co wspomnia∏em tobie o najdalszym celu i skoƒczonym zbawieniu

siódmego nieba, to dwie rzeczy dla sÇbiqa, koniec nie nast´puje bowiem

wtedy, gdy pozna on wiedz´ (ma‘rifa), gdy˝ do niej dà˝à umys∏y. SÇbiq jest

wiedzà, nie ma celu, przyczyny ani zwiàzku z materià. Wiedz, ˝e materia

pochodzàca od Stwórcy wszelkich stworzeƒ jest pe∏na i ogromna, ze

Êwiat∏em po∏àczona, a nie oddziela si´ od nich [...]. Jest w nim to wszystko,

co sprawia, ˝e mo˝na go nazwaç istotà. Nie mo˝na dojÊç do Boga, nie ma

innego jego nakazu poza tym, co mówi pot´pionym i oznajmia b∏àdzàcym.

Nie mamy oprócz niego ˝adnego walego i pomocnika, uznajemy jego

jedynoÊç (wa…dÇniyya). Oddajemy Jemu czeÊç, wyznanie wiedzàcych i

Êwiadectwo wierzàcych. Chwa∏a Bogu, Panu Êwiatów, modlitwa dla pana

naszego Proroka Mu…ammada i jego czystej i szlachetnej rodziny. 

Komentarz

Posiadamy tak niewiele êróde∏ dotyczàcych rozwoju doktryny

kosmologicznej w ismÇ‘Èlizmie, ˝e trudno nam wnioskowaç o jej kszta∏cie

we wczesnym okresie prefatymidzkim. Jedna z najwczeÊniejszych

wzmianek dotyczàcych kosmologii przetrwa∏a w biografii Zayda ImÇma an-

NÇ^ira (913-35), napisanej przez ‘Abd AllÇha Ibn ‘Umara al-HamdÇniego

pod tytu∏em SÈrat an-NÇ^ir ad-DÈn AllÇh A…mad Ibn al-HÇdÈ. Fragmenty

zaginionego dzie∏a przetrwa∏y w tekÊcie historyka z XII wieku, Muslima Ibn

Mu…ammada al-La…Δiego8. W pierwszym fragmencie autor umieszcza

komentarz do pewnego poematu, w którym wspomniano kËnÈ i qadar,

twierdzàc, ˝e sà to wyra˝enia u˝ywane przez karmatów (jak okreÊlano

ismÇ‘Èlitów). Z obszerniejszego fragmenty dowiadujemy si´, ˝e ismÇ‘Èlici

posiadajà siedmiu bogów, po jednym w ka˝dym niebie. Pierwszy i

najwy˝szy z nich nazywany jest kËnÈ, zwany te˝ as-sÇbiqiem, króluje w

pierwszym niebie. On stworzy∏ qadar, czyli at-tÇlÈ, który króluje w drugim
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niebie. Qadar z kolei stworzy∏ kolejnych bogów: al-Δadd, al-istiftÇ…, al-
ÆayÇl i inne stworzenia. Jak widaç jemeƒscy zajdyci b∏´dnie zinterpretowali

doktryn´ ismÇ‘Èlitów, których uwa˝ali za apostatów. Nies∏usznie uznali, ˝e

pierwotna para kËnÈ-qadar to bogowie, podczas gdy chodzi∏o o hipostazy.

Jednak w kolejnych zdaniach autor, ju˝ w duchu neoplatoƒskim, dodaje, ˝e

par´ kËnÈ-qadar nazywano intelektem (al-‘aql) i duszà (an-nafs), z których

emanujà (inbi‘Ç@Çt) trzy hipostazy.

Te wzmianki znalaz∏y pe∏niejszy wyraz w pochodzàcym z drugiej

po∏owy X wieku tekÊcie, którego polskie t∏umaczenie przedstawiliÊmy

powy˝ej. S.M. Stern odnalaz∏ ten tekst w manuskrypcie z kolekcji A.A.A.

Fyzee. Jego treÊç wpleciono w treÊç innego traktatu - ¥Çyat al-mawÇlÈd Al-

Œa††Çba. Stern jest autorem arabskiej edycji tekstu, stanowiàcej podstaw´

t∏umaczenia9. Autorem tekstu jest najprawdopodobniej dÇ‘È AbË ‘IsÇ al-

Mur‰id, zwiàzany z czwartym kalifem fatymidzkim Al-Mu‘izzem. Al-

MaqrÈzÈ wspomina o nim jako o osobie, która przej´∏a po μawharze

prowadzenie sobotnich sesji ma≤Çlim, w czasie których ka˝dy poddany

móg∏ przyjÊç na dwór ze skargà10. Mo˝na wi´c za∏o˝yç, ˝e AbË ‘IsÇ jeszcze

w IfrÈqiyi nale˝a∏ do najbli˝szego otoczenia kalifa, a po podbiciu przez

μawhara Egiptu przeniós∏ si´ z ca∏ym dworem kalifa do Kairu. W

pierwszych s∏owach traktatu AbË ‘Ásò al-Mur‰id wspomina, ˝e autorem

dzie∏a jest w∏aÊciwie sam kalif Al-Mu‘izz, on jedynie przekazuje jego s∏owa

(rÇwÈ). Stwierdzenia tego nie nale˝y traktowaç jako rzeczywistego

potwierdzenia autorstwa kalifa. W czasach fatymidzkich kalif by∏

przedstawicielem ukrytego imama, posiadaczem ‘i^my – bezgrzesznoÊci i

nieomylnoÊci i osobà wybranà do przekazywania spo∏ecznoÊci ta‘lÈmu –

autorytatywnego nauczania. W takiej sytuacji wi´kszoÊç nauk, zw∏aszcza

tych prezentujàcych oficjalnà doktryn´ Fatymidów, przypisywano kalifom. 

Mo˝emy wi´c uznaç, ˝e w przedstawionym tekÊcie wy∏o˝ono oficjalne

poglàdy Fatymidów na kosmologi´ i kosmogoni´. Spróbujmy zatem na

podstawie tego doÊç chaotycznego tekstu zrekonstruowaç proces

stworzenia Êwiata, póêniej zastanowimy si´ nad mo˝liwymi êród∏ami

inspiracji. Godne uwagi sà liczne cytaty koraniczne zawarte w tekÊcie, które

autor przytacza na poparcie swoich s∏ów. Zamieszcza przede wszystkim te

cytaty, w których znajdujà si´ s∏owa i poj´cia obecne w kosmologicznej

koncepcji fatymidzkiej. Wykorzystanie cytatów sprawia wra˝enie
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sztucznoÊci, jednak trudno si´ dziwiç autorowi, ˝e stara∏ si´ podpieraç

Êwi´tymi s∏owami Koranu. 

Otó˝ Bóg istnia∏, gdy nie by∏o jeszcze niczego, ani przestrzeni, ani

czasu. Przyczynà stworzenia Êwiata by∏a Bo˝a wola, dzi´ki niej stworzy∏

Êwiat∏o, któremu nakaza∏ Kun! – „Bàdê!”. I tak z liter tego s∏owa powsta∏o

kËnÈ, forma ˝eƒska, z której z kolei powsta∏y wszystkie inne stworzenia.

Przedtem jednak Bóg nakaza∏ kËnÈ, aby stworzy∏o sobie qadar – form´

m´skà. KËnÈ jest te˝ nazywane Pierwszym albo sÇbiqiem (uprzednim),

qadar natomiast Drugim albo tÇlÈ (nast´pnym). Zanim jeszcze kËnÈ
stworzy∏o qadar, istnia∏o jako duch. Poniewa˝ nie widzia∏o innych stworzeƒ

poza sobà, pomyÊla∏o, ˝e jest samo i ˝e jest bogiem. Dopiero, gdy Bóg

powo∏a∏ z niego do istnienia szeÊciu dostojników. Pierwsze zrozumia∏o swój

b∏àd. Nast´pnie kËnÈ – Pierwsze – stworzy∏o qadar, a potem Bóg dzi´ki kËnÈ
i qadar powo∏a∏ do istnienia wszystkie inne istoty. 

Nast´pnie autor wspomina, ˝e kËnÈ i qadar sk∏adajà si´ ∏àcznie z siedmiu

liter. Ta kwestia nie zosta∏a tu wyjaÊniona dok∏adniej. Jednak w innym

wczesnym tekÊcie ismÇ’Èlickim, przypisywanym μa‘farowi Ibn Man^Ërowi

al-Yamanowi11 znalaz∏a si´ informacja, ˝e arabski alfabet, sk∏adajàcy si´ z

dwudziestu oÊmiu liter mo˝na podzieliç na cztery heptady. Z tych heptad

powo∏ano do istnienia wszystkie s∏owa oraz rzeczy przez nie oznaczone12. 

Pierwszymi istotami powo∏anymi do istnienia przez kËnÈ i qadar by∏o

siedem cherubinów (karËbiyyËn). Autor wymienia imiona cherubinów, a

ich funkcja nie jest dziÊ dla nas jasna. Nast´pnie qadar stworzy∏o

dostojników (…udËd), b´dàcych bytami duchowymi (rË…Çniyya). Autor

wymienia ich imiona. Trzy pierwsze: al-Δadd, al-fat… i al-ÆayÇl pojawi∏y si´

ju˝ w tekÊcie Al-HamdÇniego i mia∏y si´ pojawiaç w tekstach póêniejszych

filozofów ismÇ’Çlickich: Al-SiΔistÇniego i Al-KirmÇniego. Niekiedy

identyfikuje si´ je z trzema anio∏ami: μibrÇ’Èlem – wys∏annikiem Boga do

Proroka, MikÇ’Èlem i IsrÇfilem13. WÊród pozosta∏ych znajdujemy imiona
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znane z muzu∏maƒskiej angelologii: Sà to Ri¬wan (stra˝nik Raju), MÇlik

(stra˝nik Piekie∏), zaÊ Munkar i NakÇr kroczà w orszaku pogrzebowym. 

Póêniej kËnÈ stworzy∏o siedem niebios, ziemi´, góry i siedem mórz.

Nast´pnie znajdujemy wa˝ny fragment o podobieƒstwie Êwiata wy˝szego,

duchowego, do Êwiata ni˝szego, ziemskiego i cielesnego. Dowiadujemy si´,

˝e byty nale˝àce do Êwiat duchowego sà wieczne, natomiast w Êwiecie

ni˝szym wszystko ulega zniszczeniu. 

Autor przytacza wiele cytatów koranicznych majàcych podkreÊliç, ˝e

bezpoÊrednimi twórcami bytów sà kËnÈ i qadar. Odwo∏uje si´ tutaj do

doktryny ‰irku i popularnej w owym okresie dyskusji dotyczàcych Bo˝ych

atrybutów, a mianowicie, czy s∏owa o r´ce Boga czy jego zdolnoÊciach

odczuwania nale˝y rozumieç dos∏ownie. Autor tekstu uwa˝a, ˝e Bogu nie

nale˝y przypisywaç posiadania atrybutów ani zdolnoÊci odczuwania,

podobnej jak u ludzi. Je˝eli si´ tak czyni, pope∏nia si´ grzech ‰irku.
Pos∏uguje si´ tutaj cytatami koranicznymi, na poparcie tezy jakoby to nie

Bóg stworzy∏ inne byty, ale kËnÈ i qadar. W tych fragmentach, w których

wedle powszechnego przekonania mówi si´ o Bogu, chodzi w

rzeczywistoÊci o kËnÈ i qadar. Znajdujemy tu echa g∏oÊnej w VIII i IX wieku

dyskusji prowadzonej w kr´gach sunnickich, w której starano si´ wyjaÊniç,

czy Bóg jest jedynym stwórcà. Mutazylici twierdzili, ˝e nie, gdy˝ pewne

zdolnoÊci twórcze mo˝na te˝ przypisaç cz∏owiekowi. Powo∏ywali si´ na

cytat K 23:14: „B∏ogos∏awiony niechaj b´dzie Bóg, najlepszy ze

stwórców”, podkreÊlajàc, ˝e nie mówi si´ w nim o jedynym stwórcy, a tylko

o najlepszym ze nich. Wprawdzie nasz fatymidzki autor nie przypisywa∏

zdolnoÊci twórczych ludziom, ale równie˝ uwa˝a∏, ˝e ca∏ej kreacji nie

mo˝na przypisywaç Bogu. 

Kolejnym argumentem, ˝e to nie Bóg stworzy∏ ca∏y Êwiat jest Jego

doskona∏oÊç i fakt, ˝e mo˝e stworzyç jedynie rzeczy doskona∏e. W Êwiecie

ni˝szym dochodzi do Êmierci, natomiast w Êwiecie wy˝szym do zmiany,

której nie mog∏aby dotyczyç Bo˝a doskona∏oÊç. 

Autor ponownie powraca do chwili, kiedy kËnÈ, samo na Êwiecie,

uzna∏o, ˝e jest Bogiem. Ta kosmiczna tragedia, bunt majàcy miejsce w

wy˝szym Êwiecie, sk∏oni∏ Boga do stworzenia szeÊciu dostojników, dzi´ki

którym kËnÈ spostrzeg∏o, ze nie jest bogiem, a dopiero póêniej otrzyma∏o od

Boga rozkaz stworzenia qadar. Tak wi´c znajdujemy tu wàtki typowo

gnostyckie – przyczynà, impulsem stworzenia Êwiata by∏ bunt kËnÈ,
uznanie, ˝e jest bogiem. Ten bunt mia∏ te˝ odpowiednik w Êwiecie ni˝szym,

w którym zbuntowa∏ si´ jeden z dostojników, a gdy Bóg oddali∏ go od siebie,

sta∏ si´ najwy˝szym z IblÈsów. 
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Ten „sekretny Êwiat” ma odpowiednik w „Êwiecie jawnym”. Odpo-

wiednikiem kËnÈ jest S∏oƒce, zaÊ odpowiednikiem qadar Ksi´˝yc. Pi´ç pla-

net odpowiada pi´ciu poÊrednikom mi´dzy Pierwszym a Drugim, niebiosa

wskazujà na cherubiny, a dwanaÊcie znaków Zodiaku na dwanaÊcie bytów

duchowych. Nazwy bytów duchowych autor wymienia w tekÊcie dwukrot-

nie i za ka˝dym razem jest ich jedynie jedenaÊcie. S.M. Stern zwróci∏ uwa-

g´, ˝e podobna lista ukaza∏a si´ u QÇ¬iego an-Nu‘mÇna w jego Ar-RisÇla al-
-mu¬hiba. Faktycznie, na niej równie˝ znajduje si´ jedynie jedenaÊcie

imion14. Ten fakt trudno jest wyt∏umaczyç. Byty duchowe pe∏nià bardzo

wa˝nà rol´, gdy˝ sà poÊrednikami mi´dzy Bogiem a mówiàcymi prorokami,

nu†aqÇ’, w ka˝dym czasie. Autor nie wspomina, w jaki sposób i na czym po-

lega ich poÊrednictwo, ale mo˝emy domniemywaç, ˝e w∏aÊnie im powierzo-

no zadanie przekazywania Bo˝ego przes∏ania do proroków. 

Ostatni fragment, w którym autor omawia zwiàzek sÇbiqa, czyli kËnÈ, z
Bogiem, znów jest dosyç niejasny. Nie wiemy dok∏adnie, co autor mia∏ na

myÊli mówiàc o Ksi´dze dowodu, takie dzie∏o nie zachowa∏o si´ do naszych

czasów. Sam wspomina, ˝e te kwestie sà dost´pne jedynie nielicznym, stàd

pewnie dopuszczano do nich jedynie najbardziej wtajemniczonych. Takie

stwierdzenie nie jest niczym dziwnym w tekstach ismÇ‘Èlickich. W

hierarchicznym podziale Êwiata, w którym stopniowano dost´p do màdroÊci

i wiedzy, nie wszystkie treÊci by∏y przeznaczone dla szeregowych cz∏onków

spo∏eczeƒstwa. 

Warto si´ teraz zastanowiç na mo˝liwymi êród∏ami inspiracji tego

traktatu, najwczeÊniejszego zachowanego tekstu ismÇ’Èlickiego, w którym

mówi si´ o kosmogonii. Doktryna ismÇ’Çlicka pozostawa∏a pod silnym

wp∏ywem neoplatonizmu. Jednak˝e neoplatonizm nie stanowi∏ jej

podstawy, a jedynie drugà fazà rozwoju myÊli ismÇ’Èlickiej, co zauwa˝y∏ ju˝

Ivanow15. We wczesnych tekstach nie znajdujemy wp∏ywów

neoplatonizmu. Nie ma ich w powy˝szym tekÊcie, w którym nie znajdujemy

charakterystycznej dla muzu∏maƒskiego neoplatonizmu leksyki, chocia˝

pewne poj´cia, np. triada al-Δadd, al-fat… i al-ÆayÇl, czy kËnÈ i qadar
pojawiajà si´ w póêniejszych tekstach pisanych ju˝ pod wp∏ywem

neoplatonizmu i w kontekÊcie neoplatoƒskim. Wp∏ywów neoplatonizmu nie

ma równie˝ w tekstach QÇ¬iego an-Nu‘mÇna, czo∏owego teoretyka myÊli

ismÇ’Çlickiej z wczesnego okresu fatymidzkiego. Gdzie zatem nale˝y

szukaç êróde∏ inspiracji?
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Âwiat pojawi∏ si´ jako rezultat upadku czy b∏´du pierwszego stworze-

nia, w tym wypadku kËnÈ, które uzna∏o, ˝e jest bogiem. Z tej przyczyny nie-

widzialny Bóg stworzy∏ Êwiat duchowy i Êwiat ni˝szy, cielesny, w którym

pojawi∏ si´ cz∏owiek. Ten upadek, fakt, ˝e kËnÈ jest formà ˝eƒskà, schemat

rozwoju Êwiata, dà˝enie cz∏owieka do osiàgni´cia zbawienia przez zmniej-

szenie dystansu dzielàcego go od Boga - wszystkie te wàtki sà znane z nur-

tów gnostyckich16. Nie sposób tutaj wskazaç jednego êród∏a inspiracji, kon-

kretnego nurtu gnostyckiego. Dzi´ki odkryciu r´kopisów z Nag Hammadi

najlepiej znamy poglàdy sekt gnostyckich z Egiptu, jednak w przypadku

gnozy ismÇ‘Èlickiej êróde∏ inspiracji powinniÊmy si´ raczej doszukiwaç

w poglàdach sekt gnostyckich dzia∏ajàcych na terenie Mezopotamii, o któ-

rych wiadomo znacznie mniej. Co prawda, tekst AbË ‘Isy al-Mur‰ida po-

wsta∏ w Afryce Pó∏nocnej, lecz z wczeÊniejszych wzmianek u At-TamÈmie-

go i Al-HamdÇniego wynika jasno, ˝e ten mit funkcjonowa∏ w Êrodowisku

ismÇ‘Èlickim wczeÊniej, przed zdobyciem Afryki Pó∏nocnej. Poniewa˝ ruch

ismÇ‘Èlicki powstawa∏ w po∏owie VIII wieku na terenie po∏udniowej Mezo-

potamii, tam przede wszystkim nale˝y si´ doszukiwaç poczàtków tej teorii.

Na tym terenie od dawna istnia∏o wiele nurtów i sekt gnostyckich, o cz´Êci

z nich nie zachowa∏y si´ ˝adne wzmianki, nie znamy wi´c dok∏adnie ich po-

glàdów. Wi´cej wiemy o dwóch nurtach gnostyckich z tego obszaru. Z Me-

zopotamii pochodzi∏ Mani, za∏o˝yciel kwitnàcego tam a˝ do XI wieku „ko-

Êcio∏a” manichejskiego. Na terenie dzisiejszego Iraku do dzisiaj ˝yjà man-

dajczycy, przedstawiciele jedynej sekty gnostyckiej, która przetrwa∏a do na-

szych czasów. Jednak˝e uznajemy, ˝e êród∏em inspiracji nie musia∏ byç

wp∏yw konkretnej grupy, lecz raczej ogólny „duch” gnozy, wàtki pojawiajà-

ce si´ w niej powszechnie i odbijajàce atmosfer´ intelektualnà kr´gów gno-

styckich Iraku. Wàtki gnostyckie zale˝a∏y wszak z kolei od mitologicznych

czy religijnych koncepcji z wielu obszarów kulturowych: od greckiego,

przez ˝ydowski, iraƒski a˝ do indyjskiego w manicheizmie17. Podobnà mie-

szank´ religijnà znajdujemy te˝ w przedstawionym wy˝ej tekÊcie, niestety,

zbyt krótkim, aby na jego podstawie mo˝na wyrobiç sobie dok∏adne poj´cie

o kosmologii wczesnych ismÇ‘Èlitów.
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16 Na temat gnozy ogólnie: Kurt Rudolph, Gnoza, t∏um. Grzegorz Sowi∏ski,
Nomos, Kraków 1995; Gilles Quispel, Gnoza, t∏um. Beata Kita, Instytut
Wydawniczy PAX, Warszawa 1988; Albertyna Dembska, Wincenty Myszor,
Ewangelie gnostyckie z Nag Hammadi, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, ks. M.
Starowieyski (red.), Lublin 1980. Gnoza w islamie: Heinz Halm, Kosmologie und
Heilslehre der frühen IsmÇ‘ÈlÈya, op. cit; ten˝e, Die islamische Gnosis: Die extreme
Schia und die ‘Alawiten, Zürich-München 1982.

17 Kurt Rudolph, Gnoza, s. 55 i dalsze.


