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Geneza ruchu isma'ilitów

Geneza ruchu isma’ilitów sięga głęboko w przeszłość, niemal do początków islamu. 
Śmierć Mahometa (arab. Muhammad) w 632 r. zastała młodą gminę muzułmańską 
w obliczu pierwszego poważnego kryzysu strukturalnego, jakim była nierozstrzygnięta 
kwestia sukcesji.

Sam prorok islamu nie pozostawił jednoznacznych wskazówek na ten temat, a fa
brykowane w późniejszych dziesięcioleciach, a nawet stuleciach, hadisy mające świad
czyć o słuszności takiej, a nie innej opcji, nie budzą zaufania.

Problem przejawiał się na wielu płaszczyznach, ale najważniejsze były dwa pyta
nia: kto powinien nastąpić po proroku i zarazem przywódcy tak politycznym, jak 
i religijnym, jakim był Mahomet; oraz czy następca proroka powinien sprawować 
funkcję jedynie administracyjną, czy również religijną. Niejako na marginesie czaiło 
się pytanie uściślające, mianowicie czy po owym następcy (arab. halTfat rasul Allah - 
następca wysłannika Boga) nie należy spodziewać się kontynuacji misji proroczej.

Większość dawnych towarzyszy proroka Mahometa skłaniała się ku pewnej formie 
demokracji oligarchicznej, polegającej na wyborze kalifa spośród grona muzułmanów 
cieszących się największym szacunkiem, przez elektorów wywodzących się z tego 
samego środowiska. W przyszłości zwolennicy tej drogi nazwani zostaną sunnitami 
(od arab, wyrazu sunna - tradycja), choć wcale nie byli jedynymi szafarzami tradycji 
muzułmańskiej. Nazwa ta nosi charakter raczej umowny.

Inni, skupieni wokół kuzyna Mahometa, ‘Alego ibn AbT Taliba - i stąd zwani ST‘at 
‘A1T, czyli „stronnictwem Alego” - dowodzili, że jedynym logicznym i z woli Bożej 
niejako predysponowanym do objęcia tej funkcji kandydatem pozostaje kuzyn proroka, 
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jeden z pierwszych, którzy przyjęli islam (w ich interpretacji pierwszy), syn człowieka, 
który chronił Mahometa do swej śmierci, czyli Abu Taliba, wreszcie mąż córki założy
ciela islamu - Fatimy oraz ojciec jego wnuków, al-Hasana i al-Husayna. Ludzie ci stali 
się znani jako szyici i stanowili ugrupowanie legitymistyczne w obrębie społeczności 
muzułmańskiej.

Zwycięstwo odnieśli sunnici, którzy stanowią obecnie dominującą grupę wśród 
muzułmanów. Wkrótce zasadę wyboru kalifa zastąpiło dziedziczenie władzy, co jed
nak nie wpłynęło w istotny sposób na kształt teologii oraz prawodawstwa sunnickiego 
- to zaś kształtowało się w znacznej mierze w oderwaniu od osoby panującego.

Stronnicy Alego nie uznali kalifów obieralnych ani jako administratorów imperium, 
ani - tym bardziej - jako zwierzchników religijnych społeczności wiernych - ummy. 
Sytuacji tej nie zdołały zmienić również intensywne wysiłki ze strony kalifów z dyna
stii Abbasydów, zmierzające ku sakralizacji władzy państwowej, a właściwie samej 
dynastii.

Zamordowanie Alego w 661 r. oraz śmierć jego syna al-Husajna w bitwie pod Kar- 
balą w 680 r. przypieczętowały pierwszą wielką schizmę w islamie. Odtąd pomiędzy 
szyitami i sunnitami powstało kilka ważkich różnic doktrynalnych.

Przede wszystkim szyici negowali stosowane przez sunnitów sposoby interpretacji 
prawa religijnego, szczególnie metodę zwaną „igma‘”, czyli zgodność opinii uczonych 
jurystów w danej kwestii. Według nich, umysł człowieka jest zbyt słaby, aby podołać 
takiemu zadaniu, a zatem jedynie umysł natchniony światłem Bożej mądrości władny 
jest orzekać o religii i prawie. Ludźmi takimi byli: ‘A1T oraz jego potomkowie, czyli 
imamowie (uwaga - nie mylić z pojęciem imama w islamie sunnickim, gdzie oznacza 
on po prostu człowieka prowadzącego modły).

Po zniknięciu zaś ostatniego imama uznano, że przeszedł on w stan ukrycia (arab, 
gayba), z którego kontaktuje się ze swoimi zwolennikami poprzez grupę teologów, 
zwanych mugtahidami, by w końcu powrócić na świat jako mahdi, czyli mesjasz, dając 
początek epoce powszechnej sprawiedliwości. Z czasem i wraz z postępującymi po
działami w obrębie szyizmu liczba kandydatów do tytułu mahdiego urosła do znaczą
cej liczby.

Wspomniane już kontrowersje, dotyczące legitymizacji władzy w kalifacie, wzboga
cone zostały o wątek martyrologiczny. Odtąd imamowie-męczennicy nie byli już jedy
nie Bożymi pomazańcami, bezprawnie odsuniętymi od władzy przez „bezbożnych” 
towarzyszy proroka, a następnie przez jeszcze bardziej „bezbożną” dynastię Umajja- 
dów. Ucieleśniali zarazem charakter szyizmu - wyznania gromadzącego ludzi niezado
wolonych z panującego porządku, neofitów dyskryminowanych we wczesnym społe
czeństwie muzułmańskim (zwłaszcza Persów) oraz żarliwych zapaleńców wszelkiego 
autoramentu, którzy nie mogli się pogodzić z kostniejącym porządkiem społecznym.

Obrzędy religijne, poświęcone pamięci al-Husayna, zwane ta‘ziya, bardzo przypo
minały chrześcijańskie misteria pasyjne - wraz ze skrajnymi przejawami, znanymi 
również w naszej religii, czyli biczowaniem się i samookaleczeniem, towarzyszącym 
obchodom święta ‘ASura’ - rocznicy bitwy pod Karbalą.

Połączenie martyrologii z żarliwością religijną nieuchronnie zaś prowadzi do dąże
nia do męczeńskiej śmierci w imię wiary i świętych męczenników.

Niebezpieczny potencjał ekstremistyczny drzemał w ukryciu dzięki zastosowaniu 
wygodnego wynalazku autorstwa innej jeszcze sekty muzułmańskiej - sufrytów - 
wchodzących w skład szerszego ugrupowania charydżytów. Wynalazek ten, takijja, 
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polegał na ukrywaniu swoich prawdziwych przekonań w potencjalnie lub rzeczywiście 
wrogim środowisku religijnym. Z czasem takijja stała się jednym z ważniejszych wy
różników szyizmu.

Jak w wypadku wielu religii, szyizm - ugrupowanie wyłonione w wyniku schizmy
- wykazywało tendencję do dalszych podziałów. Z konieczności pominąć musimy 
drobniejsze heterodoksje, aby dotrzeć do stanowiących sedno naszych rozważań asa- 
synów. Pierwszy poważny rozziew w łonie społeczności szyickiej dokonał się w poło
wie VIII w. Szósty imam - powszechnie szanowany (również przez sunnitów) i umiar
kowany Ga‘far as-Sadiq, był zarazem ostatnim, patronującym ogółowi stronników 
rodu proroka. W jego czasach szyici podzielili się na zwolenników jego starszego syna
- lsma‘ila, oraz młodszego - Musy al-Qazima. Niezależnie od tego, czy przyjmiemy 
wersję głoszącą, że sędziwy Ga‘far wydziedziczył Isma‘Tla z uwagi na jego złe prowa
dzenie się - a w szczególności pijaństwo, czy też inną, głoszącą, że dopiero po śmierci 
starszego syna Ga‘far przeznaczył młodszego do przewodzenia swym zwolennikom, 
stronnicy lsma’ila na nim zakończyli łańcuch siedmiu imamów - stąd isma’ilitów czę
sto nazywa się siódemkowcami. Linia kontynuowana przez osobę Musy doprowadzona 
została natomiast aż do dwunastego imama - stąd zwolennicy tego łańcucha potomków 
Alego zwani są dwunastkowcami lub imamitami i stanowią przeważającą większość 
społeczności szyickiej. Jest to również wyznanie dominujące w dzisiejszym Iranie.

Rzeczywista historia isma’ilizmu wiąże się z postacią Muhammada ibn lsma‘Tla, 
syna zmarłego Isma‘Tla, który - według swoich stronników - dał początek uznawanej 
przez nich linii imamów. Nie uwierzyli oni potem w jego śmierć i głosili, że przebywa 
w ukryciu, skąd powróci jako mahdi. Centrum propagandy isma’ilickiej stała się miej
scowość Salamiyya w Syrii, skąd na cały świat wyruszali misjonarze, zwani z arabska 
da‘T, krzewiąc swą doktrynę w całym świecie islamu, a w szczególności w Afryce 
Północnej, Iranie oraz Jemenie.

Twórcą spoistej doktryny isma’ilickiej był niejaki ‘Abdallah, który sam przybrał 
dumny tytuł huggat (arab, dowód) na istnienie mahdiego. Już jego prawnuk, również 
noszący imię ‘Abdallah, doprowadził do kolejnego rozłamu i ogłosił, że sam jest ma- 
hdim. Decyzji tej nie uznała część społeczności isma’ilickiej, m.in. karmaci. Ponieważ 
nie wiążą się oni bezpośrednio z tematem pracy, pominiemy ich, choć stanowili nie
zwykle barwną grupę religijną, swym bezwzględnym postępowaniem stanowiąc zapo
wiedź przyszłych metod asasynów.

Według isma’ilitów, imamem zostawał człowiek „dotknięty nagłą iluminacją”, 
światłem Bożej mądrości, a zatem nie do ludzi, ale do Boga należała decyzja o wyzna
czeniu „pomazańca”. Dlatego też tak ważny dla zwolenników tej doktryny był nieprze
rwany łańcuch nosicieli owej iluminacji. Ważną rolę w ich wierzeniach pełniła magia 
liczb, nosząca wyraźne ślady pitagoreizmu. Szczególne znaczenie miała cyfra siedem 
oraz - w mniejszym stopniu - liczba dziesięć. Siedmiu było proroków, poczynając od 
Adama, a kończąc na Mahomecie; siedmiu także było „przedstawicieli proroków” 
(arab, wasi) - od Seta po Alego; a wreszcie każdy „przedstawiciel” dawał początek 
łańcuchowi imamów, z których ostatnim był Muhammad ibn lsma‘11, wyczekiwany 
jako mahdi.

Jako przedstawicielowi Boga na ziemi przysługiwało mu prawo decydowania 
o prawdach oraz prawach wiary, a w wielu wersjach isma’ilizmu oznaczało to powrót 
do „pierwotnej religii Adama”, czyli czystej i odartej z dogmatów czci, składanej Bo
gu. Taki imam i zarazem mahdi jako władca stałby się zatem niepodlegającym krytyce 
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panem dusz i ciał swoich poddanych, z prawem zaprzeczania choćby przesłaniu kora- 
nicznemu, ponieważ był nosicielem prawdy ukrytej, arab, batin - stąd isma’ilici przez 
współczesnych nazywani byli przemiennie al-ismaTliyya lub al-batiniyya. Tym samym 
prawdę ową przeciwstawiono prawdzie zewnętrznej (arab, zahir), traktowanej przez 
isma’ilitów podrzędnie, dążyli oni bowiem do poznania ukrytego znaczenia. Na posta
wę taką wpłynęła tak gnoza, jak i neoplatonizm. Hierarchia bytów bardzo przypomina 
późniejszy mistycyzm muzułmański - zwłaszcza w ujęciu Ibn ‘ArabTego - który 
zresztą nie krył swych sympatii do isma’ilizmu.

Dzięki wytrwałej pracy da‘Tch - a zwłaszcza jednego, Abu ‘Abdallaha aś-ŚT‘T, który 
zdołał zdobyć sobie posłuch wśród Berberów z plemienia Kutama na terenie dzisiejszej 
Tunezji - w roku 909 lub 910 Abu ‘Abdallah został ogłoszony kalifem pod imieniem - 
nomen omen - al-Mahdl, dając początek konkurencyjnej wobec rezydujących w Bag
dadzie sunnickich Abbasydów dynastii szyickiej Fatymidów. Po zdobyciu Egiptu 
w 973 r., nowo założony Kair stał się stolicą dynastii, a dopiero co założony uniwer
sytet al-Azhar kształcił nowe rzesze teologów isma’ilickich oraz da‘Tch.

Jedność wśród zwolenników Fatymidów przetrwała nawet szaleństwa kalifa al- 
-Hakima (996-1021), który pozostawił po sobie jedynie garstkę ubóstwiających go 
Druzów. Legła jednak w gruzach w wyniku rywalizacji o władzę. Po śmierci długo
wiecznego kalifa Al-Mustansira w 1094 r. wezyrowi Al-Afdalowi udaje się odsunąć od 
sukcesji najstarszego syna zmarłego władcy i zarazem imama, Nizara, który wkrótce 
traci życie z rozkazu wszechwładnego wezyra. Na tronie zasiada młodszy brat Nizara, 
panując pod imieniem AI-Musta‘lT. Ogromna rzesza zwolenników Nizara oraz tezy, 
głoszącej legitymizm w linii imamów, zakwestionowała ten wybór, a rywalizacja na 
długie dziesięciolecia kładła się cieniem na losach i tak już osłabionego rywalizacją 
z Seldżukami oraz ich wasalami państwa Fatymidów. Nizaryci - tak bowiem nazywa
no jego zwolenników - ogłosili, że Nizar przeszedł w stan ukrycia, gayba, co stanowiło 
już wypróbowaną koncepcję wśród szyitów.

Wśród zwolenników niedoszłego kalifa znalazł się zdolny i wpływowy przybysz 
z Wyżyny Irańskiej, al-Hasan ibn as-Sabbah - z racji perskiej proweniencji, znany 
raczej jako Hasan-i Sabbah.

Nie był on debiutantem w dziele głoszenia myśli isma’ilickiej. Działalność Hasana 
rozpoczyna się jeszcze w latach siedemdziesiątych na ziemiach irańskich, gdzie jemu 
oraz innym da’im udało się nawrócić na doktrynę isma’ilicką zaskakująco dużą liczbę 
ludzi - biorąc pod uwagę metodę głoszenia ich propagandy, czyli indywidualne nawra
canie, jedyne do zaakceptowania w wypadku nauki ezoterycznej.

Opanowali oni potężną twierdzę Alamut oraz szereg innych warowni w masywie 
gór Elbrus. Tereny położone w pobliżu tak kluczowych miast państwa seldżuckiego, 
jak Kazwin, Rej czy Isfahan stały się wkrótce głównymi ośrodkami działalności 
isma’ilickiej w Persji. Następnym stał się odległy Chorasan - a zwłaszcza skalisty 
i niegościnny Kuhestan na pograniczu afgańskim.

Po przewrocie pałacowym w Egipcie przyjęli naukę nizarycką, głosząc „nową pro
pagandę”, lub „nową misję” (arab. ad-da‘wa al-gadida), sam zaś Hasan-i Sabah uznał 
się za hugga, czyli dowód na istnienie mahdiego. Nizarytów z czasem zaczęto obwi
niać o stosowanie roślinnych środków odurzających (arab, haśiś), stąd kolejna nazwa, 
jaką opatrywano członków nowego odgałęzienia isma’ilizmu - asasyni. Nazwa ta, 
stosunkowo rzadko używana przez historyków arabskich i przyjęta później niż termi
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ny: ,,isma’ilici”, „batynici” oraz „nizaryci”, na stałe zagościła natomiast w piśmien
nictwie europejskim, w wielu językach stając się określeniem zabójcy1.

1 Szerzej na temat doktryny isma’ilickiej oraz wywodzących się z niej nizarytów, jak również na temat 
historii sekty: J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1-2, Warszawa 1997-1998; J. Hauziński, 
Muzułmańska sekta asasynów w europejskim piśmiennictwie wieków średnich, Poznań 1978; idem, On 
Alleged Attempts at Converting the Assassins to Christianity in the Light of William of Tyre's Account, 
„Folia Orientalia”, t. 15, 1974; W. Iwanow, Guide to Isma'ili Literature, London 1933; F. Daftary, The 
Isma'iliyya, Cambridge 1991.

Asasyni w dziele Ibn al-AUra

Właśnie w czasach da‘Tego Hasana rozpoczyna się relacja znakomitego arabskiego 
kronikarza Ibn al-AtTra (zm. 1233) w jego dziele pt. Kitab al-Kamil fi at-ta’rih, czyli 
„księga pełna na temat historii”.

Ibn al-AtTr jest najwybitniejszym kronikarzem przełomu XII i XIII w. Jego praca 
obejmuje dzieje świata od biblijnych początków po rok 1231. W założeniu stanowić 
miała kontynuację kroniki at-Tabarlego (zm. 923 r.), ale ostatecznie powstało dzieło 
niezależne.

Relacja Ibn al-AtTra prezentuje tzw. powszechny stan wiedzy na temat asasynów 
w okresie powstawania jego kroniki. Zawiera również elementy propagandy środowisk 
sunnickich, zgrupowanych wokół Seldżuków, a skierowanej przeciwko isma’ilitom. 
W ten sposób jednak także ukazuje powszechny ogląd ezoterycznej sekty, kształtowa
ny w znacznej mierze ręką jej przeciwników.

Analiza nie stawia sobie za cel ukazania obiektywnego oblicza nizarytów, ale jej 
obraz w oczach współczesnych, przerażonych tak niezrozumiałą doktryną, jak i mor
dami, będącymi dziełem jej członków - a wreszcie nie mniej bezwzględną polityką 
seldżuckich władców.

Zgodnie z oficjalnie popieraną przez siebie linią propagandy antyisma’ilickiej Ibn 
al-AtTr z pozoru kreśli obraz asasynów w możliwie najbardziej negatywnym świetle, 
ale - po części na skutek znacznej dozy krytycyzmu naukowego, jakim odznaczał się 
kronikarz - nie potrafił on lub nie chciał ukryć faktów przemawiających na rzecz asa
synów.

Nie szczędził też słów krytyki pod adresem Seldżuków, Chorezmijczyków oraz 
przedstawicieli innych wrogich asasynom organizmów państwowych, choć krytycyzm 
nie wynika z komentarzy, a z czytelnego zestawienia faktów.

Materiał poświęcony isma’ilickiej sekcie, zamieszczony w Al-Kamil fi at-ta’rih, 
podzielić można na trzy części: fragmenty nieprzychylne asasynom, przynajmniej czę
ściowo przedstawiające ich w korzystnym świetle oraz potępiające raczej ich przeciw
ników. Linia podziału nie jest ostra i często te same teksty zaliczyć można do przy
najmniej dwóch kategorii.

W niniejszej pracy chciałbym omówić asasynów tak, jak powszechnie pragnęła ich 
przedstawiać oficjalna propaganda kalifatu Abbasydów oraz sułtanatu seldżuckiego 
i związane z nimi opiniotwórcze środowiska teologów sunnickich. Omawiany materiał 
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zaczerpnięty został z bejruckiego wydania dzieła Ibn al-AtTra2. W cytatach z Al-Kämil 
fi at-ta 'rih imię legendarnego założyciela sekty, Persa Hasan-i Sabbäha, pozostawiłem 
w stosowanej przez Ibn al-AtTra zarabizowanej wersji: Al-Hasan ibn as-Sabbäh. Po
nieważ Ibn al-AtTr używa naprzemiennie określeń: „isma’ilici” oraz „asasyni”, cytaty 
również zachowują to rozróżnienie.

2 Ibn al-Atiir, Al-Kamilfi at-ta ’rih, t. 6-7, Bejrut 1994.
3 Ibidem, t. 6, s. 334.
4 Ibidem, s. 465^466.
5 Ibidem, t. 7, s. 33.
6 Ibidem, t. 6, s. 526.
7 Ibidem, s. 407.
8 Ibidem, s. 394-395, 407^408, 498; t. 7, s. 261.

Czarna legenda

Propaganda antyisma’ilicka zajmuje najwięcej miejsca w relacjach Ibn al-AtTra, 
dotyczących tej ezoterycznej sekty. Relacje te można podzielić na 10 głównych wąt
ków tematycznych:

1. W al-Kamil asasyni często (dziewięciokrotnie) przedstawiani są jako podstępni 
mordercy, zbliżający się do swych ofiar - wysokich rangą dostojników państwowych - 
udając pokrzywdzonych, pokornie błagających o ukaranie krzywdziciela lub wsta
wiennictwo na ich rzecz. Następnie w pojedynkę lub grupowo zadają ciosy nożem. 
W ten sposób zginął słynny wezyr sułtanów seldżuckich Nizam al-Mulk3, a kilkanaście 
lat później jego syn, Fahr al-Mulk Abu al-Muzaffar ‘Ali ibn Nizam al-Mulk. Ten ostat
ni mord jest bardzo charakterystyczny dla metod asasynów, pozwolę więc go sobie 
przytoczyć z uwagi na sugestywny opis:

W porze popołudniowej modlitwy wyszedł z domu, w którym przebywał, kierując się do do
mu kobiet, i usłyszał człowieka głośno skarżącego się i wyrażającego silny ból. A człowiek ten 
mówił: „Muzułmanie odeszli i nie pozostał nikt, by ujawnić niesprawiedliwość. Nikt też nie uj
muje zgnębionej dłoni”. Kazał go sprowadzić do siebie i rzekł: „Co ci się stało?” A ten podał mu 
kawałek papieru. Kiedy Fahr al-Mulk uważnie przyglądał się podanej kartce, ugodził go nożem 
i uśmiercił - a ten umarł4.

W innych przypadkach asasyni przebierają się za błagające o pomoc kobiety5, 
z płaczem rzucają się do stóp swej ofiary6 lub stopniowo zaciągają się do armii sułtana, 
by systematycznie usuwać emirów znanych z niechęci do nich lub odrzucających dok
trynę nizarycką7.

O skali grozy wywoływanej przez członków sekty - choć niekoniecznie o ich sku
teczności - świadczyć może paniczny lęk pośród dostojników, z którymi pozostawali 
w konflikcie, a zwłaszcza emirów seldżuckich. Nie rozstawali się oni ze zbrojami, 
kolczugami oraz bronią - nawet w zaciszu domowym8. Zabójcy potrafili jednak spę
dzać długi czas w ich otoczeniu, cierpliwie czekając na nadarzającą się sposobność. 
Nikt nie mógł być pewny lojalności podkomendnych:
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W tym roku, w końcu Ramadanu, został zabity emir Balka Beg Sarmaz w Isfahanie, w domu 
sułtana Muhammada. Bardzo strzegł się przed batynitami. Nigdy nie rozstawał się z kolczugą ani 
strażą ale owego dnia nie założył kolczugi i wkroczył do domu sułtana z niewielką świtą. Zabili 
go więc batynici. Jeden z nich został zabity, a drugi uratował się’.

Zbroje zaczynają nosić nie tylko dowódcy, ale również cywilni urzędnicy, jak kadi Is- 
fahanu ‘Ubayd Allah ibn ‘Ali al-HatibT, którego zabójcy dosięgli dopiero w Hamadanie9 10 11.

9 Ibidem, t. 6, s. 394-395.
10 Ibidem, s. 498.
11 Ibidem, s. 401—402.
12 Ibidem, t. 7, s. 468.
13 Ibidem, t. 6, s. 402.
14 Ibidem, s. 601-602,616.
15 Ibidem, s. 402.
16 Ibidem, s. 415, 450, 465, 498. 502, 513, 602, 611,618, 621-622, 632; t. 7, s. 265, 444, 478.

Ibidem, t. 6, s. 465,618.

2. Ponieważ nawracanie na doktrynę sekty odbywało się personalnie, a nie grupowo 
- z uwagi na tajemny charakter tak ich nauki, jak i potrzebę utajnienia działalności 
sekty. Tych, którzy nie przyjęli ich nauki, asasyni likwidowali, by nie ujawnili da‘Tch. 
Ibn al-AtTir wspomina o dwóch takich wypadkach, w których zamordowano muezina 
zSavehH - oficjalnie pierwszą ich ofiarę - oraz niejakiego Hasana as-SabunTego 
z wioski o nazwie as-Suwayqa nad Tygrysem12.

3. Poza szerzeniem własnej doktryny asasyni starali się zaprowadzić rządy terroru - 
tak, aby przerażonych ludzi zniechęcić do wystąpień przeciwko nim. Często uciekali się 
przy tym do wyrafinowanych, by nie powiedzieć „sadystycznych”, sztuczek psycholo
gicznych. Zobaczmy, jak wyglądała sytuacja w spenetrowanym przez da’ich Isfahanie, 
w którym zwolennicy Nizara wykorzystali towarzyszący wojnie domowej chaos:

Sułtan Barkiyaruą obiegł Isfahan, w którym przebywał jego brat Muhammad i jego matka 
Hatun al-ćawiliyya, po czym nastąpił odwrót, a w mieście szerzyła się propaganda batynitów. 
Byli rozproszeni w tym miejscu, więc zebrali się i zaczęli okradać tych spośród swoich przeciw
ników, których tylko zdołali, i zabijać ich. Uczynili to wielu ludziom. Sytuacja się pogarszała - 
tak, że jeśli jakiś człowiek spóźnił się do domu o zwykłej porze, oznaczało to, iż z pewnością za
bili go, a bliscy zasiadali do stypy po nim. Ludzie strzegli się i każdy baczył, by nie chodzić 
w pojedynkę. Pewnego dnia pojmali muezina. Schwytał go sąsiad - batynita. Rodzina zaczęła go 
opłakiwać. Batynici wynieśli go na dach jego domu i pokazali mu, jak jego rodzina opłakuje go - 
a on nie mógł mówić ze strachu przed nimi13.

Ponad dwadzieścia lat później podobna sytuacja będzie miała miejsce w Damaszku:
Natomiast sytuacja faąihów, ulemów i ludzi religii (w Damaszku) pogorszyła się - szczegól

nie sunnitów, którzy nie mogli wyrzec ani słowa - po części z obawy przed sułtanem, a po części 
z trwogi przed złem isma’ilitów. Nikt nie odważył się potępić tego stanu rzeczy - spodziewali się 
więc z ich strony nieszczęścia14.

4. Sekta stosowała zasadę bezwzględnego odwetu, aby zastraszyć potencjalnych 
wrogów. W ten sposób uzasadniali np. zamordowanie Nizam al-Mulka:

Potem batynici zabili Nizama al-Mulka - a był to ich pierwszy sławny mord. Rzekli: „zabił 
cieślę, więc my go zabiliśmy”15.

Ibn al-Atir wymienia 14 takich wypadków16 - w tym dwukrotnie z zemsty za działania 
nie tyle samych ofiar, ile ich krewnych17.
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Bywało, że sama groźba ze strony asasynów powstrzymywała działania wojenne. 
Groźbom takim uległ nawet słynny Saladyn - pogromca krzyżowców spod HittTn:

Kiedy Saladyn wyruszył spod Aleppo - jak wcześniej wspomnieliśmy - pociągnął na kraj 
isma’ilitów w miesiącu Muharram, aby walczyć z nimi w odwecie za to, że napadli na niego 
i chcieli go zabić. Najechał więc na ich kraj, zniszczył go i spalił. Obiegł twierdzę Masyaf- która 
była ich najpotężniejszą warownią. Wycelował w nią katapulty, dał się we znaki obleganym i nie 
ustawał w wysiłkach. A Sinan, przywódca isma’ilitów, posłał do Śihab ad-Dfna al-HarimT’ego, 
władcy Hamy, który był wujem Saladyna, prosząc go, by pośredniczył pomiędzy nimi i służył za 
mediatora w sprawie rozejmu. Powiedział też: „Jeśli tego nie uczynisz, zabijemy ciebie i całą ro
dzinę Saladyna oraz jego emirów”. Zatem Śihab ad-DTn przybył do Saladyna, wstawiając się za 
nimi i prosząc o przebaczenie dla nich. Saladyn zgodził się, udzieli! im rozejmu i odstąpił od 
nich18.

18 Ibn al-Attir, op.cit., t. 7, s. 265.
19 Ibidem, s. 261.
20 Ibidem, t. 6, s. 402, 450.
21 Ibidem, s. 402.
22 Ibidem, s. 450; t. 7, s. 128.
23 Ibidem, t. 7, s. 128.
24 Ibidem, s. 122.
25 Ibidem, t. 6, s. 616.

Dodać należy, że pogróżki asasynów uwiarygodniał niemal uwieńczony sukcesem 
zamach na samego Saladyna, który miał miejsce rok wcześniej19.

5. Członkowie ezoterycznej sekty nie gardzą pospolitym rozbojem na drogach20:

Pierwszym miejscem, które zajęli i w którym się obwarowali, była miejscowość opodal mia
sta Qayin. Jego senior był zwierzchnikiem ich sekty. Zebrali się u niego i nabrali sił. Opodal nich 
przechodziła wielka karawana z Kermanu do Qayin, uderzył więc na nią, a wraz z nim jego towa
rzysze batynici. Zabili wszystkich członków karawany. Nie uratował się nikt z wyjątkiem jednego 
Turkmena. Dotarł on do Qayin i opowiedział o wszystkim. Mieszkańcy - wraz z kadim al- 
-KarmanTm - ruszyli na świętą wojnę przeciwko nim, ale nie sprostali im21.

Posuwają się nawet do napaści na pielgrzymów zmierzających do Mekki22, choć 
w dziele tym nie są odosobnieni. Napadów takich niejednokrotnie dopuszczają się 
żołnierze seldżuccy czy Beduini - jedni i drudzy teoretycznie pozostający gorliwymi 
sunnitami:

W tym roku, w miesiącu Rabf al-Awwal, wyruszyli pielgrzymi z Chorasanu. Kiedy wyszli 
z Bistamu, napad! na nich oddział żołnierzy chorasańskich, którzy zmierzali do Tabaristanu. Za
brali ich bagaże i zabili pewną ich liczbę. Pozostali ocaleli i ruszyli z tamtego miejsca. Kiedy byli 
w podróży, pojawili się przed nimi isma’ilici. Pielgrzymi stawili im silny opór i długo bronili się. 
Zabity został ich emir, więc osłabli i opuścili ręce i poddali się, prosząc o pokój. Rzucili broń, 
prosząc o życie, a isma’ilici pochwycili ich i zabili. Pozostała tylko mała grupa. Wśród nich za
bito dużą grupę imamów, ulemów, ascetów i pobożnych mężów. Była to ogromne nieszczęście, 
które rozniosło się echem po krajach islamu - a zwłaszcza w Chorasanie - i nie było miasta, 
w którym kogoś nie utracono23.

Obiektem wypraw łupieżczych ze strony isma’ilitów padają też całe miasta - jak 
Tabas w Chorasanie24, w przyszłości jedna z warowni asasynów, oraz całe regiony, jak 
góry Libanu25. Najbardziej spektakularny jest jednak proceder rozbójniczy, uprawiany 
w miastach przy okazji siania terroru - posłuchajmy relacji z Isfahanu, gdzie nie gar
dzili oni żadną zdobyczą:
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Kiedy to nieszczęście szerzyło się pośród ludzi w Isfahanie, Bóg Najwyższy zezwolił na od
słonięcie okrywającej ich zasłony - i na pomstę na nich. Zdarzyło się bowiem, że pewien czło
wiek wszedł do domu swojego przyjaciela i ujrzał w nim szaty oraz obuwie, których tam nie znał. 
Opuścił jego dom i opowiedział o tym, co było. Ludzie odsłonili te rzeczy i zorientowali się, że 
należą one do zamordowanych26.

26 Ibidem, s. 402.
27 Ibidem, s. 403, 404, 405-406, 616.
28 Ibidem, s. 404.
29 Ibidem, s. 405.
30 Ibidem, t. 6, s. 408.

6. Przebiegłość członków ezoterycznej sekty przejawia się w trakcie zdobywania 
twierdz. Typowa procedura polega na usypianiu czujności komendantów warownych 
zamków oraz miast - często poprzez wieloletnią przyjaźń - aby w końcu bez ryzyka 
i oblężenia opanować upragnioną fortecę27.

Przykład daje sam wielki mistrz, Hasan-i Sabbah, który wykazuje się jednak łaska
wością oraz umiarem, oszczędzając pojmanego komendanta twierdzy Alamut oraz 
wydając mu jego osobisty majątek:

Wrócił (Hasan-i Sabbah) do Chorasanu, wjechał do Kaszgaru i Transoksanii. Krążył wśród 
ludzi, zwodząc ich na manowce. Kiedy ujrzał twierdzę Alamut, przepytał mieszkańców tamtych 
okolic, zamieszkał wśród nich i zapragnął ich zwieść. Zaczął potajemnie ich nawracać, okazywał 
ascetyzm i ubierał siermiężne, wełniane odzienie. Większość z nich podążyła za nim - a wśród 
nich Alida, pan twierdzy, o imieniu Husn az-Zunn. Siadywał on u jego boku, znajdując przyjem
ność w jego towarzystwie. Kiedy Al-Hasan przygotował już wszystko starannie, pewnego dnia 
przyszedł do Alidy w twierdzy i rzekł do niego Ibn as-Sabbah: „Opuść tę twierdzę!” Alida 
uśmiechnął się i zaczął żartować. Ibn as-Sabbah rozkazał więc swoim towarzyszom, by wypro
wadzili Alidę. Wyprowadzili go więc do Damaganu, oddali mu ¡ego pieniądze i zawładnęli twier
dzą28.

Takiego szczęścia nie ma już dowódca warowni opodal Isfahanu, który traci życie 
wraz ze swymi towarzyszami:

Wśród nich jest twierdza Halingan w odległości 5 farsahów od Isfahanu. Należała ona do 
Mu’ayyid al-Mulka, syna Nizam al-Mulka. Przeszła w ręce óawilT Saqawu, a ten ustanowił 
w niej pewnego Turka. Cieśla batynita obdarzył go przyjaźnią, ofiarował mu wspaniały prezent 
i towarzyszył mu, aż ten zaufał mu i przekazał mu klucze do twierdzy. Zaprosił więc Turka oraz 
jego towarzyszy, uraczył ich winem i upił. Wezwał Ibn ‘Attaśa, a ten przybył wraz z grupą swych 
towarzyszy. Wydał im twierdzę, a oni zabili wszystkich, którzy w niej przebywali - z wyjątkiem 
Turka, który uciekl29.

Posiadanie umocnionych siedzib było koniecznością dla członków stosunkowo nie
licznej społeczności, rozproszonych na ogromnym obszarze państwa seldżuckiego - 
tym bardziej że wciąż prowadzący na poły nomadyczny tryb życia żołnierze tureccy 
oraz turkmeńscy nie przepadali za operacjami oblężniczymi. Celowość takiego działa
nia najlepiej oddaje okrzyk prowadzonego na śmierć przywódcy asasynów w Bagda
dzie, Abu IbrahTma al-AsadabadT’ego:

Dalejże, zabijcie mnie - czy będziecie w stanie zabić tych, którzy przebywają w twierdzach 
i miastach?30.
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7. Tam, gdzie nie zadziałał terror ani intrygi, nizaryci przedkładali przekupstwo nad 
walkę zbrojną z regularnym wojskiem:

W tym roku emir Bazgaś - a był on największym emirem u sułtana Sangara - zebrał duże od
działy, wzmocnił je bronią oraz pieniędzmi i ruszył na kraj isma’ilitów. Złupił go, zniszczył 
i wielu zabił, po czym obiegi Tabas i mocno je oblegał. Ostrzelał je z katapult i zniszczył sporą 
część murów. Ci, którzy tam przebywali, osłabli i pozostało jedynie zdobyć miasto. Wysłali im 
więc liczne łapówki i ci odstąpili od swych zamiarów wobec nich. Ruszyli od nich i zostawili ich. 
Ci odbudowali zniszczone mury i zapełnili miasto zapasami żywności oraz innych rzeczy31.

Ibidem, s. 409.
Ibidem, s. 474.
Ibidem.
Ibidem, s. 401 ; t. 7, s. 468.

W dziedzinie intryg trudno im jednak było dorównać:
Kiedy władza sułtana (Muhammada) ustabilizowała się, nie pozostał już żaden przeciwnik 

i najważniejszą sprawą było, aby ruszyć na batynitów, wydać im walkę i pomścić ucisk oraz tyra
nię, jakich z ich rąk doznawali muzułmanie. Postanowił, że zacznie od twierdzy w Isfahanie, któ
ra pozostawała w ich rękach, ponieważ czynione przez nich zło było największe, a twierdza ta 
panowała nad tronem jego władzy. Wyruszył osobiście i obiegł ich 6 Śa‘bana. Decyzję o wymar
szu podjął zaś 1 Ragaba, ale wzburzyło to tych spośród jego wojska, którzy trzymali z batynitami. 
Rozpuścili więc fałszywe pogłoski, że Qilig Arslán ibn Sulayman dotarł już do Bagdadu i za
władnął nim - i sfałszowali pisma na ten temat. Następnie oznajmili, że w Chorasanie na nowo 
miały miejsce niepokoje. Sułtan zatrzymał się zatem dla ułożenia spraw - wtedy okazało się, że 
są fałszywe, więc powziął decyzję i poszedł na wojnę z nimi32.

Kiedy uparty sułtan stanowczo oblegał twierdzę, odwołali się wreszcie do argumentów 
natury teologicznej, starając się wzbudzić kontrowersje wśród teologów sunnickich:

Kiedy pogorszyło się ich położenie, napisali fatwę na temat tego, co mówią imamowie- 
teologowie w kwestii ludzi, którzy wierzą w Boga, Jego księgi oraz dzień ostateczny; jak również 
że to, co przyniósł Muhammad, było prawdziwe, ale różnią się co do kwestii imama. Czy zatem 
sułtan może z nimi zawrzeć rozejm i pozostawić ich i czy przyjmie ich posłuszeństwo i ochroni 
ich przed krzywdą? Większość fakihów odpowiedziała, że tak można, a kilku wstrzymało się - 
zebrali się więc, by to przedyskutować. Wśród nich był Abü al-Hasan ‘Ali ibn ‘Abd ar-Rahman 
as-SamanganT, jeden z szejchów szafiickich. I rzeki on w obecności ludzi, że trzeba z nimi wal
czyć i nie wolno ich pozostawić na ich miejscu, oraz że nie ma sensu wypowiadanie dwóch wy
znań wiary. Powiedziano im więc: „Poinformujcie nas o waszym imamie. Jeśli zezwala wam na 
to, czego zabrania prawo, albo zabrania wam tego, na co zezwala prawo, czy przyjmiecie jego 
nakaz?” Odpowiedzieli, że tak i wtedy zgodnie zezwolono na rozlew ich krwi - ale debata na ten 
temat trwała długo. Następnie batynici poprosili sułtana, aby przysłał do nich kogoś, kto prze
prowadzi rozmowy. Wskazali też osoby spośród ulemów, a wśród nich: kadiego Abu al-‘Ala’ 
Sa'ída ibn Yahyę - szejcha hanafitów w Isfahanie oraz ich sędziego - i jeszcze jednego. Wjechali 
więc do nich, rozmawiali z nimi, po czym wrócili tak, jak wjechali. A celem ich (batynitów) było 
jedynie zwodzenie i przewlekanie33.

9. Większość asasynów wywodziła się z niższych warstw społecznych - szczegól
nie zawrotną karierę zrobiła ich doktryna wśród cieśli i stolarzy34, ale pomimo to ich 
bezwzględny terror, wyprawy łupieżcze, rabunki i morderstwa w miastach często 
zwracały przeciwko nim zwykłych ludzi, którzy walkę o władzę na wyższych szcze
blach zazwyczaj przyjmowali z rezygnacją plebejuszy, których uprawy i rzemiosło 
cierpią od niezrozumiałych dla nich rozgrywek. Asasyni doskonale zdawali sobie 

31

32

33

34
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z tego sprawę i negocjując w sprawie poddania twierdz, najbardziej obawiali się 
o swoje bezpieczeństwo - poza bezpiecznymi murami i w obliczu wieśniaków, którzy 
tyle od nich wycierpieli.

Sułtan wytrwał w obleganiu ich, a kiedy zobaczyli, że są otoczeni ze wszystkich stron, zaofe
rowali poddanie twierdzy - jeśli w zamian za nią dostaną twierdzę Halingan, leżącą w odległości 
7 farsahów od Isfahanu. Rzekli: „Obawiamy się o naszą krew i nasze majątki przed plebsem. Po
trzebne nam jest miejsce, w którym obronimy się przed nimi”35.

Ibidem, t. 6, s. 474-475.
Ibidem, s. 616.
Ibidem', J. Hauziński, Muzułmańska sekta...
Ibn al-Atïir, op.cit., t. 6, s. 616.

Często wystarczało zezwolenie ze strony monarchy, by mieszkańcy sami rozprawili się 
ze znienawidzonymi isma’ilitami - jak uczynili to mieszkańcy Damaszku.

10. Ważkim zarzutem w stosunku do asasynów były ich konszachty z Frankami, 
uważane za zdradę współwyznawców. Argument ten jest nieco naciągany, zważywszy 
na fakt, że w relacjach Ibn al-Atlra nie zawsze uważa się ich za muzułmanów. Jeszcze 
na początku ich obecności w Syrii asasyni z Aleppo właśnie ziemie krzyżowców wy
brali na miejsce ucieczki po wydaleniu ich z Aleppo i konfiskacie majątków.

W Damaszku posunęli się jeszcze dalej, proponując Frankom wydanie miasta 
w zamian za Tyr36:

Następnie al-MazdaqanT posłał do Franków, mówiąc, że odda im Damaszek, a oni w zamian 
przekażą mu miasto Tyr - i na tym stanęło. Zaplanował spotkanie na wspólnie obrany piątek. Al- 
-Mazdaąani uzgodnił z isma’ilitami, że będą tego dnia strzegli bram meczetu Umajjadów i niko
mu nie pozwolą wyjść - aby przybyli Frankowie i zawładnęli miastem37.

Ale ostatecznie transakcja ta nie opłaciła im się, ponieważ spisek wydał się, a dopro
wadzeni do ostateczności mieszkańcy dumnej umajjadzkiej stolicy wyprawili asasy- 
nom prawdziwą Noc Sw. Bartłomieja:

Wieść o tym (o knowaniach z Frankami) dotarła do Tag al-Muliik, władcy Damaszku. We
zwał więc al-MazdaqanT’ego do siebie, a kiedy ten przyszedł - a nikogo nie było u jego boku - 
Tag al-Muluk zabił go, ajego głowę zatknął na bramie cytadeli. Wezwał mieszkańców miasta, by 
zabijali batynitów - zabito ich więc sześć tysięcy. Działo się to w połowie ramadanu tego roku. 
Bóg ocalił muzułmanów od ich zła i odparł niewiernych z ich sztuczkami.

Kiedy w Damaszku dopełniła się rozprawa z isma’ilitami, IsmaTl, gubernator Baniyasu, 
przeląkł się, że ludzie powstaną przeciw niemu i tym, którzy byli wraz z nim - i że ich uśmiercą. 
Posłał więc do Franków i zaproponował im wydanie Baniyasu oraz przeprowadzkę do ich kraju. 
Zgodzili się, więc wydał im twierdzę i przeniósł się ze swymi towarzyszami na ich ziemie - lam 
spotkał się z przemocą, nikczemnością i upokorzeniem. IsmaTl zmarł na początku roku 524 
(ИЗО)38.

Powyższy obraz jest oczywiście jednostronny. Dokładnie takie same bezwzględne 
metody stosowały wszystkie siły polityczne na obszarze świata muzułmańskiego 
w omawianym okresie. Jednakże piśmiennictwo muzułmańskie w XII w. tworzyli 
autorzy podlegli zwierzchności głównie sułtanatu seldżuckiego oraz powstających na 
jego gruzach państewek, a w mniejszym stopniu równie wrogich asasynom egipskich 
Fatymidów. Wiele innych fragmentów, znajdujących się w al-Kamil fi at-ta ’rih, skła
nia do zastanowienia, czy wiele z przypisywanych asasynom zbrodni nie było w rze
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czywistości dziełem ich przeciwników, którzy w ten sprytny sposób zrzucali winę na 
ludzi i tak już napiętnowanych jako fanatyczni i bezwzględni mordercy, ale są to - tak 
w przypadku Ibn al-Atia, jak i innych kronikarzy okresu wypraw krzyżowych - drobne 
uwagi, wplatane jedynie w ciąg oficjalnej propagandy. Ponieważ bogate archiwa asa- 
synów oraz ich biblioteka w Alamut nie przeżyły najazdu mongolskiego, w znacznej 
mierze zdani jesteśmy jedynie na hipotezy. Niewykluczone, że powtórzyła się sytuacja, 
znana jeszcze w starożytnym Rzymie, gdzie po dziesięcioleciach i całych wiekach 
o powszechnym odbiorze nieżyjących już cesarzy nie zawsze przesądzała rzeczywista 
wartość ich rządów, ale często historycy, powiązani z Senatem.

Można za to zaryzykować paradoksalną tezę, że czarny obraz asasynów jest w rze
czywistości reprezentatywny dla sposobu uprawiania polityki na Bliskim Wschodzie 
w okresie stopniowego upadku władzy, tak Wielkich Seldżuków, jak i Fatymidów. 
Tworzący pod patronatem wielkich rodów oraz wezyrów pisarze nie mogli i nie chcieli 
obiektywnie opisywać ciemnych aspektów działalności swoich zwierzchników, nato
miast odmalowując bez ogródek wrogich im asasynów, niechcący zdali oni relację 
z równie bezwzględnych kampanii władców seldżuckich, których brutalność - nawet 
w zestawieniu z krzyżowcami - coraz częściej potwierdzają nawet współcześni histo
rycy muzułmańscy3 .

MERCILESS KILLERS OR TYPICAL PRODUCT OF THEIR TIME? THE BLACK 
LEGEND OF THE 12™ CENTURY MUSLIM SECT OF ASSASSINS IN THE LIGHT 

OF IBN AL-ATÍR'S WORK

Summary

A legend that arose during the Crusades conveyed to Christian Europe a picture of the dreaded sect of 
assassins, the fearless killers, absolutely obedient to their grand master known as the Old Man of the 
Mountain, RaSTd ad-Din Sinán. Muslim historiography paints an equally appalling picture of this 
Ismailian faction, an esoteric branch of Shiite Islam. The most prominent Arab work that refers to the 
12th century is Kitab al-Kamil fi at-Ta 'rlh, or ‘Full Book on History’ by Ibn al-AtTr, who died in 1233. 
Close to the Sunni power circles, the historian offers an equally negative opinion on the sect of assas
sins showing them not only as murderers, but also robbers, terrorists and conspirators. It would hardly 
be surprising had similar methods not been employed by Seljuk Turks, Fatimids and a number of 
small states throughout the Middle East. One may just venture saying that the brutal ways of the 
assassins closely matched the behaviour of the rulers of the time - a picture that historians under their 
patronage tried to mitigate.

39 Zob. A Bieniek, Między wiarą a rozsądkiem. Damaszek w okresie wypraw krzyżowych w świetle kro
nik arabskich, Kraków 2004, s. 13.
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