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Colecţia de faţă adună 
fragmente „veşnic verzi“ 
din cultura umanităţii, 
împletind discursuri din artă, 
literatură, ştiinţe sociale şi 
religie care constituie, dincolo de 
renumele auctorial şi de valoarea 
pentru fiecare domeniu în parte, 
pilde ale înţelepciunii 
tuturor vremurilor.



Al‑Ghazali (cca. 
1056‑1111) a fost unul 
dintre cei mai influenţi 
filosofi, teologi, jurişti 
şi mistici sunniţi ai 
Islamului. Numele lui 
poate fi legat de introdu‑

cerea aristotelismului sau, mai curând, a 
avicennismului în teologia musulmană. 
Destinată aplanării conflictelor dintre 
mistici şi învăţaţi, dintre revelaţie şi raţi‑
une, Alchimia fericirii, publicată în persa‑
nă (Kimiya‑yi sa’adat), a avut o influenţă 
semnificativă asupra gândirii medievale 
occidentale. Chiar dacă autorul insistă 
asupra autodisciplinei şi ascetismului, 
lucrarea nu se rezumă la rolul de îndru‑
mar pentru atingerea perfecţiunii etice, 
ci revine cu insistenţă şi cu foarte multe 
argumente asupra felului în care indivi‑
dul îşi poate acorda cel mai bine viaţa cu 
propria natură.
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Introducere

Să ştii, o, preaiubite, că omul nu a fost creat în 
glumă sau la întâmplare, ci a fost făcut într‑un fel 
minunat şi pentru un ţel înalt. Chiar dacă nu a exis‑
tat dintotdeauna, el trăieşte veşnic ; şi chiar dacă tru‑
pul său este slab şi pământesc, spiritul îi este măreţ 
şi dumnezeiesc. Când este curăţat de pornirile căr‑
nii în creuzetul abstinenţei, el ţinteşte către cele înal‑
te şi, în loc să fie robul poftelor şi al mâniei, ajunge 
să fie înzestrat cu trăsături îngereşti. Ajungând la 
această stare, el îşi găseşte bucuria în contempla‑
rea Frumuseţii Eterne şi nu o mai caută în plăcerile 
trupeşti. Alchimia spirituală care înfăptuieşte aceas‑
tă schimbare în el, asemenea celei care transformă 
metalele inferioare în aur, nu este uşor de aflat şi nici 
nu se găseşte pe toate drumurile. Autorul a început 
lucrarea de faţă, numită Alchimia Fericirii, pentru a 
explica această alchimie spirituală şi metodele prin 
care ea operează. Această alchimie trebuie căutată 
in vistieriile lui Dumnezeu, adică în inimile profeţi‑
lor, iar cel care va căuta altundeva va fi şi mâhnit şi 
falit în ziua judecăţii, când va auzi rostite cuvintele : 
„Am ridicat vălul de pe ochii tăi, iar vederea îţi este 
astăzi limpede.“
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Dumnezeu a trimis pe pământ o sută douăzeci şi 
patru de mii de profeţi* care să îi înveţe pe oameni 
legea acestei alchimii şi felul în care să‑şi cureţe ini‑
ma de trăsături inferioare în creuzetul abstinenţei. 
Această alchimie poate fi descrisă pe scurt ca fiind 
îndepărtarea de lume şi apropierea de Dumnezeu. 
Părţile ei sunt în număr de patru :

1. Cunoaşterea de sine ;
2. Cunoaşterea lui Dumnezeu ;
3. Cunoaşterea lumii aşa cum este ea cu adevărat ;
4. Cunoaşterea lumii de apoi aşa cum este ea cu 

adevărat.
Vom detalia aceste patru părţi în cele ce urmează. 
  

* Acesta este numărul exact de profeţi în tradiţia musulmană.



capItolul 1

Cunoaşterea de sine

Cunoaşterea de sine este cheia pentru cunoaşte‑
rea lui Dumnezeu, după cum spune şi proverbul „Cel 
ce se cunoaşte pe sine, îl cunoaşte pe Dumnezeu“* şi 
după cum se arată şi în Coran : „Le vom înfăţişa sem‑
nele noastre în lume şi în ei înşişi şi astfel adevărul 
le va fi limpede.“ Aşadar, nimic nu este mai aproa‑
pe de tine decât tu însuţi, şi dacă tu nu te cunoşti pe 
tine însuţi cum ai putea cunoaşte altceva ? Dacă tu 
răspunzi, „Mă cunosc pe mine însumi“, gândindu‑te 
la forma ta exterioară, la trup, la faţă, la membre şi 
aşa mai departe, o asemenea cunoaştere nu poate fi 
vreodată cheia către cunoaşterea lui Dumnezeu. De 
asemenea, în cazul în care cunoaşterea despre cele 
de dinăuntru este aceea că atunci când îţi este foame 
mănânci şi atunci când eşti furios ataci pe cineva, vei 
putea oare merge mai departe pe această cale, şti‑
ind că vei fi asemănător doar animalelor ? Adevărata 
cunoaştere de sine stă în a cunoaşte următoarele : Ce 
eşti tu în tine însuţi şi de unde ai venit tu ? Încotro te 
îndrepţi, pentru ce ai venit pentru o vreme în aceas‑
tă lume şi în ce stau cu adevărat fericirea şi neferi‑
cirea ta ? Unele dintre trăsăturile tale sunt comune 
cu ale animalelor, altele sunt comune cu ale cu dia‑
volilor, iar altele sunt comune cu ale îngerilor, iar tu 

* Zicală tradiţională atribuită lui Mahomed.
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trebuie sa afli care dintre acestea sunt accidentale 
şi care sunt esenţiale. Până nu vei cunoaşte acestea 
nu vei putea să ştii în ce stă cu adevărat fericirea ta. 
Animalele doar se hrănesc, dorm şi se luptă ; dacă te 
consideri un animal, îngrijeşte‑te doar de acestea. 
Diavolii se ocupă doar de stârnirea neînţelegerilor, 
de înşelătorie şi de minciuni, iar dacă tu crezi că vă 
asemănaţi, trebuie să faci aceleaşi fapte ca ei. Îngerii 
contemplă frumuseţea lui Dumnezeu şi nu au nicio 
trăsătură animalică ; dacă ai o natură angelică, tre‑
buie să te îndrepţi spre aceasta şi astfel vei putea 
cunoaşte şi contempla pe Cel Mai Înalt şi vei putea 
fi scos de sub robia poftei şi a mâniei. De asemenea, 
este necesar să afli de ce ai fost creat cu aceste două 
instincte animalice : dacă trebuie ca ele să te supună 
şi să te ţină rob sau dacă tu ar trebui să le supui pe 
ele şi să faci, în timp ce înaintezi, din una armăsarul 
tău, iar din cealaltă o armă.

Primul pas înspre cunoaşterea de sine constă în 
a cunoaşte că eşti alcătuit dintr‑o formă exterioară, 
numită „trup“, şi o entitate internă, numită „inimă“ 
sau „suflet“. Prin „inimă“ nu înţeleg bucata de carne 
aflată în stânga înăuntrul trupului, ci înţeleg a fi ace‑
ea care se foloseşte de toate celelalte facultăţi ca de 
nişte unelte sau ca de nişte slujitori. Adevărul este că 
aceasta nu aparţine de lumea vizibilă, ci de cea invi‑
zibilă, şi a venit în această lume tot aşa cum un călă‑
tor umblă într‑o ţară străină pentru negoţ urmând 
ca, într‑un sfârşit, să se întoarcă în ţara de baştină. 
Cunoaşterea acestei entităţi şi a atributelor sale este 
cheia pentru cunoaşterea lui Dumnezeu.

Ne putem convinge întrucâtva de realitatea ini‑
mii sau a sufletului închizând ochii şi respingând tot 
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ce ne înconjoară, cu excepţia propriei individuali‑
tăţi. Astfel, putem obţine oarece înţelegere despre 
natura nesfârşită a propriei individualităţi. Chiar şi 
aşa, o cercetare prea amănunţită a esenţei sufletu‑
lui este interzisă de Lege. În Coran stă scris : „Te 
vor întreba despre suflet. Le vei spune : «Sufletul 
există prin porunca Domnului Dumnezeului meu.»“ 
Despre suflet ştim doar că este o esenţă indivizibi‑
lă care aparţine de lumea celor poruncite şi că nu 
a existat dintotdeauna, ci a fost creat. O cunoaştere 
filosofică exactă a sufletului nu este o fază prelimi‑
nară, necesară pentru a merge pe drumul religiei, 
fiind, mai degrabă, rezultatul autodisciplinei şi per‑
severenţei în această cale, asa cum spune şi Coranul : 
„Pe cei care se obosesc spre acest drum, cu adevărat 
îi vom conduce către calea cea bună.“

Pentru a putea purta acest război spiritual prin ca‑
re cunoaşterea de sine şi cunoaşterea lui Dumnezeu 
pot fi obţinute, ne putem gândi la trup ca la o împă‑
răţie, la suflet ca fiind regele acesteia, iar la diferitele 
simţuri şi facultăţi ca fiind armata. Raţiunea ar urma 
să fie vizirul sau prim‑ministrul, pasiunea ar urma să 
fie cel care strânge birurile, iar mânia ar fi poliţistul. 
Sub pretextul că strâng birurile, pasiunile se pot de‑
da jafului fără a da socoteală cuiva, iar resentimentul 
are mereu o înclinaţie spre asprime şi spre severitate 
exagerată. Aceştia doi, cel care strânge birurile şi po‑
liţistul, trebuie să fie mereu supuşi regelui şi nu tre‑
buie ucişi sau alungaţi, întrucât fiecare dintre ei are 
o sarcină de căpetenie. Căci, dacă se ajunge ca pasiu‑
nea şi resentimentul să stăpânească raţiunea, putem 
fi siguri că sufletul va ajunge la pierzanie. Un suflet 
care îşi lasă facultăţile inferioare să le stăpânească pe 
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cele superioare este asemenea celui care lasă un în‑
ger sub stăpânirea unui câine sau un musulman sub 
tirania necredinciosului. Cultivarea calităţilor demo‑
nice, animalice sau angelice are ca rezultat produ‑
cerea unor caractere corespunzătoare care, în Ziua 
Judecăţii, se vor arăta în forme vizibile, cel senzual 
arătând asemenea porcului, cel feroce arătând ase‑
menea câinilor sau lupilor, iar cei puri – asemenea 
îngerilor. Ţelul disciplinei morale este acela de a cu‑
răţa inima de rugina pasiunilor şi resentimentului 
până când, asemenea unei oglinzi curate, poate re‑
flecta lumina lui Dumnezeu.

Cineva se poate întreba : „Dacă omul a fost creat 
atât cu calităţile animalice cât şi cu cele demonice şi 
cu cele îngereşti, cum putem şti că cele îngereşti sunt 
esenţa sa adevărată, iar celelalte două sunt doar acci‑
dentale şi trecătoare ?“ La aceasta răspund că esenţa 
fiecărei fiinţe trebuie căutată în acel ceva care este 
mai înalt şi mai însemnat în acea fiinţă. Astfel, calul şi 
măgarul sunt amândoi animale de povară, dar calul 
îi este superior măgarului prin faptul că este potri‑
vit şi pentru a fi folosit în lupte. Când nu este în sta‑
re de luptă, calul este degradat la statutul de animal 
de povară. La fel şi omul : cea mai înaltă facultate a 
sa este raţiunea, care îi permite să îl contemple pe 
Dumnezeu. Dacă raţiunea stăpâneşte în el, atunci 
când moare, el lasă în urmă toate pornirile spre pasi‑
une şi spre resentiment şi ajunge să poată sta alături 
de îngeri. În ceea ce priveşte trăsăturile animalice 
ale omului, el este inferior multor animale, dar raţi‑
unea îl face superior acestora, aşa cum stă scris şi în 
Coran : „Toate cele de pe faţa pământului i‑au fost 
supuse omului.“ Dacă pornirile sale inferioare ajung 
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să învingă, atunci, după moarte, omul va privi îna‑
poi spre pământ şi va râvni la plăcerile pământeşti.

Sufletul raţional din om este bogat în minuni de 
cunoaştere şi de putere. Prin aceste minuni, omul 
stăpâneşte ştiinţa şi artele, poate să treacă într‑o cli‑
pită de la pământ la ceruri şi înapoi, poate întocmi 
o hartă a cerurilor şi poate măsura distanţa din‑
tre stele. Tot prin aceste minuni, omul poate prin‑
de peştii din mare şi păsările din văzduh şi poate 
îmblânzi în folosul său animale precum elefantul, 
cămila şi calul. Cele cinci simţuri ale sale sunt ase‑
mănătoare cu cinci uşi deschise spre lumea exter‑
nă ; dar, încă şi mai minunat de atât, inima lui are 
o fereastră care se deschide spre lumea nevăzută a 
sufletelor. Atunci când doarme, când drumurile sim‑
ţurilor sunt închise, această fereastră este deschisă, 
iar omul primeşte vestiri din lumea nevăzută şi, une‑
ori, poate întrezări viitorul. În acele momente, inima 
îi este ca o oglindă care reflectă ceea ce este înfăţisat 
pe Tăbliţa Destinului. Totuşi, chiar şi în somn, gân‑
durile la lucrurile lumeşti întunecă această oglindă, 
iar impresiile pe care le primeşte nu mai sunt atât 
de limpezi. După moarte aceste gânduri dispar, iar 
lucrurile sunt văzute aşa cum sunt ele în realitate, 
împlinindu‑se astfel spusa Coranului : „Am ridicat 
vălul de pe ochii tăi, iar vederea îţi este astăzi lim‑
pede.“

Deschiderea unei ferestre în suflet către cele ne‑
vă zu te are loc şi în condiţii apropiate de inspiraţia 
profetică, atunci când intuiţiile apar în minte fără a fi 
trecut pe drumul vreunuia dintre simţuri. Cu cât un 
om se curăţă pe sine de poftele trupeşti şi îşi apleacă 
mintea spre Dumnezeu, cu atât devine mai conştient 
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de aceste intuiţii. Cei care nu le pot vedea nu au ni‑
ciun drept să spună că asemenea intuiţii nu există.

Aceste intuiţii nu sunt limitate la cei care ţin de 
casta profeţilor. Aşa cum fierul, dacă este lustruit 
suficient, poate servi ca oglindă, orice minte care dă 
dovadă de disciplina cuvenită poate ajunge să aibă 
asemenea intuiţii. La acest adevăr se gândea Profetul 
atunci când a zis : „Fiecare copil se naşte cu o înclina‑
ţie spre Islam ; după aceea, părinţii lui fac din el un 
evreu, un creştin sau unul care se închină la stele.“ 
Fiecare fiinţă omenească a auzit în adâncurile con‑
ştiinţei sale întrebarea „Oare nu sunt Eu Domnul 
Dumnezeul tău ?“ şi a răspuns cu „Da“. Numai că 
unele inimi sunt asemenea unor oglinzi atât de pli‑
ne de rugină şi praf încât nu poti vedea nimic clar în 
ele, pe când inimile profeţilor şi sfinţilor, chiar daca 
sunt oameni cu pasiuni asemănătoare cu ale noas‑
tre, sunt foarte sensibile la orice urmă a divinului.

Omul ocupă primul loc în ierarhia celor create, 
nu doar din punctul de vedere al cunoaşterii dobân‑
dite şi intuitive, ci şi din punctul de vedere al pute‑
rii. Aşa cum îngerii stăpânesc asupra elementelor, 
şi sufletul stăpâneşte asupra membrelor trupului. 
Acele suflete care ajung la o treaptă specială de pute‑
re pot conduce şi alte trupuri, nu doar pe al lor. Dacă 
vor ca un om bolnav să îşi revină, acesta îşi revi‑
ne, dacă vor ca un om sănătos să se îmbolnăvească, 
acesta se va îmbolnăvi, dacă vor ca un om să vină 
lângă ei, acesta li se va alătura. Dacă efectele produ‑
se de aceste suflete puternice sunt bune, le numim 
„minuni“, iar dacă efectele sunt rele, le numim „vră‑
jitorii“. Aceste suflete sunt diferite de cele obişnui‑
te în trei feluri : (1) ce alţii pot vedea doar în vise, ei 
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văd în clipele de trezie ; (2) cei obişnuiţi pot dispu‑
ne doar de propriul trup pe când ceilalţi, prin pute‑
rea voinţei, pot mişca trupuri străine de al lor ; (3) 
cunoaşterea la care unii ajung prin muncă grea, cei 
speciali o capătă prin intuiţie.

Aceste trei trăsături nu sunt singurele care deo‑
sebesc oamenii de rând de profeţi, ci sunt doar acele 
trăsături pe care le putem noi afla. Aşa cum nimeni 
nu cunoaşte adevărata natură a lui Dumnezeu, în afa‑
ră de Dumnezeu însuşi, nimeni nu cunoaşte ade vă ra‑
ta natură a unui profet, cu excepţia profetului însuşi. 
Aceasta nu ar trebui să ne facă să ne minunăm, căci 
vedem în lucrurile de zi cu zi că este imposibil să 
explicăm unuia care nu este mişcat de cadenţă şi 
ritm farmecul pe care îl manifestă poezia sau să ară‑
tăm unuia care este orb splendoarea culorii. Pe lân‑
gă neputinţă, mai sunt şi alte piedici pe drumul spre 
adevărul spiritual. Una dintre acestea este cunoaş‑
terea obţinută din exterior. Putem să ne închipuim 
inima ca pe o fântână, cele cinci simţuri urmând a fi 
cinci râuri care alimentează cu apă fântâna. Pentru 
a afla ce se găseşte în realitate în inimă, trebuie să 
oprim aceste cinci râuri, cel puţin pentru o vreme, 
iar resturile aduse de ele trebuie să fie aruncate afară 
din fântână. Cu alte cuvinte, dacă vrem să ajungem 
la adevărul spiritual pur, trebuie să dăm deoparte, 
cel puţin pentru un timp, cunoaşterea care a fost 
obţi nu tă prin procese externe şi care adesea devine 
prejudecată dogmatică de neclintit.

Greşeala de sens opus este comisă de oamenii 
superficiali care, repetând nişte fraze auzite la învă‑
ţătorii sufiţi, încep să defăimeze toată cunoaşterea. 
Asta este ca şi cum cineva care nu se prea pricepe la 
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alchimie ar spune că „alchimia este mai bună decât 
aurul pe care îl ai“ şi ar refuza aurul care îi este ofe‑
rit. Alchimia este mai bună decât aurul, dar adevăra‑
ţii alchimişti sunt rari, aşa cum sunt şi maeştrii Sufi. 
Cel care cunoaşte o brumă de sufism nu îi este supe‑
rior unui om învăţat, tot aşa cum cel care a făcut 
doar câteva experimente în alchimie nu are temei 
să dispreţuiască un om bogat.

Oricine va cerceta problema va putea vedea că 
fericirea este în mod necesar legată de cunoaşterea 
lui Dumnezeu. Fiecare dintre facultăţile noastre se 
desfată îndeplinind scopul pentru care a fost crea‑
tă : pofta se desfată în îndeplinirea dorinţelor, furia 
în răzbunare, ochiul în vederea unor obiecte super‑
be, iar urechea în ascultarea unor sunete armonioa‑
se. Cea mai înaltă activitate a sufletului omenesc este 
perceperea adevărului ; în aceasta sufletul îşi găseş‑
te cea mai aleasă încântare. Această idee ţine până 
şi în lucruri mărunte, cum ar fi învăţarea şahului 
şi, cu cât este mai elevat subiectul, cu atât este mai 
mare desfătarea. Omul ar fi bucuros să aibă încrede‑
rea unui prim‑ministru, dar ar fi încă şi mai încân‑
tat dacă ar fi confidentul intim al unui suveran, iar 
acesta i‑ar dezvălui secrete de stat.

Un astronom care poate alcătui prin cunoaşterea 
sa o hartă a firmamentului şi poate calcula cursul 
stelelor dobândeşte o plăcere mai mare din această 
cunoaştere decât jucătorul de şah din cunoaşterea 
pe care o deţine. Văzând, aşadar, că nimic nu este 
mai maiestuos decât Dumnezeu, ne putem da sea‑
ma cât de mare trebuie să fie desfătarea pe care o 
avem cunoscându‑L cu adevărat ! Un om care a pier‑
dut râvna pentru această cunoaştere se aseamănă 
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cu cineva care nu mai are deloc poftă de mânca‑
re sănătoasă sau cu cineva care preferă să mănânce 
lut în loc să mănânce pâine. Toate pornirile trupeşti 
pier în momentul morţii, odată cu organele pe care 
le folosesc, pe când sufletul nu moare, ci păstrează 
cunoaşterea lui Dumnezeu pe care a obţinut‑o ; ba 
nu, o sporeşte.

O parte însemnată a ceea ce cunoaştem despre 
Dumnezeu îşi are sursa în studiul şi contemplarea 
propriilor trupuri care ne dezvăluie puterea, iubi‑
rea şi înţelepciunea Creatorului. Puterea Sa, prin 
aceea că a creat minunata formă omenească dintr‑o 
singura picătură ; Înţelepciunea Sa ne este dezvălu‑
ită în complexităţile şi în adaptabilitatea reciprocă a 
părţilor trupului ; iubirea Sa ni se arată nu doar prin 
aceea că ne‑a dăruit organele necesare vieţii, cum ar 
fi inima, ficatul şi creierul, ci şi pe cele care nu sunt 
absolut necesare, cum ar fi mâna, piciorul, limba 
şi ochiul. Tuturor acestora le‑a adăugat ca podoa‑
be negrul părului, roşeaţa buzelor şi curbura sprân‑
cenelor.

În mod cu totul potrivit, omul a fost numit 
„microcosmos“, adică o lume micşorată în ea însăşi, 
iar structura corpului său ar trebui studiată nu doar 
de cei care vor să devină doctori, ci şi de către cei 
care vor să ajungă la o cunoaştere mai profundă a 
lui Dumnezeu, aşa cum studiul riguros al subtilită‑
ţilor şi nuanţelor limbajului dintr‑un mare poem ne 
arată geniul autorului său.

Cu toate acestea, la o cântărire atentă, ne dăm sea‑
ma cum cunoaşterea sufletului are un rol mai impor‑
tant în a ne apropia de cunoaşterea lui Dumnezeu 
decât cunoaşterea trupului şi a funcţiilor acestuia. 
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Trupul poate fi comparat cu un armăsar, iar sufletul 
cu călăreţul ; trupul a fost creat pentru suflet, sufle‑
tul pentru trup. Dacă un om nu îşi cunoaşte propriul 
suflet, care îi este mai aproape decât orice altceva, la 
ce îi foloseşte să spună că ştie altele ? E ca şi cum un 
cerşetor care nu are ce să mănânce ar începe să se 
laude că poate hrăni un oraş întreg.

În acest capitol am încercat pe cât este posibil să 
descriem în amănunt măreţia sufletului omenesc. 
Acela care îl neglijează şi îi lasă darurile să rugineas‑
că sau să degenereze va pierde în mod necesar şi în 
această lume şi în lumea viitoare. Adevărata măreţie 
a omului stă în posibilitatea de a înainta continuu, şi 
asta în ciuda sferei temporale, unde omul este una 
dintre cele mai firave fiinţe, supus fiind foamei, setei, 
căldurii, frigului şi mâhnirii. Lucrurile care îl încân‑
tă cel mai mult sunt adesea şi cele care se dovedesc 
a fi cele mai dăunătoare, pe când lucrurile care îi 
sunt de cel mai mare folos nu pot fi găsite fără mun‑
că şi osteneală. În ceea ce priveşte mintea, o uşoară 
în curcă tură în substanţa din care este alcătuit creie‑
rul este îndeajuns pentru a‑l distruge sau a‑l înnebu‑
ni ; în ceea ce priveşte puterea, înţepătura unei viespi 
îl lasă fără linişte şi fără somn ; în ceea ce priveşte stă‑
pânirea de sine, pierderea unei monede mărunte îl 
supără ; în ceea ce priveşte frumuseţea, omul nu este 
nimic mai mult decât o materie dezgustătoare aco‑
perită de o piele cu aspect plăcut. Dacă nu se spală 
des, devine cu totul respingător şi dizgraţios.

În această lume, omul este cu adevărat extrem 
de slab şi vrednic de dispreţ. Abia în lumea cealal‑
tă va putea avea însemnătate, şi asta doar dacă se 
ridică din rândul animalelor în rândul îngerilor cu 



19AlchimiA fericirii

mijloacele „alchimiei fericirii“. Altfel, starea lui va 
fi mai rea decât a sălbăticiunilor care pier şi ajung 
ţărână. Aşadar, este nevoie ca omul să fie conştient 
atât de superioritatea sa, ca fiinţa cea mai aleasă din 
întreaga creaţie, cât şi de neputinţa sa, aceasta din 
urmă fiind şi ea una dintre căile spre cunoaşterea 
lui Dumnezeu.
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