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AL -MUNĀǦĀT. 
FILOZOFICZNA MODLITWA 

ŠIHĀB AD-DĪNA AS-SUHRAWARDIEGO

ABSTRACT: Al-Munāǧāt in its two extant versions belongs to the shortest writings of 
Šihāb ad-Dīn Yaḥyà as-Suhrawardī (1154–1191), the founder of Illuminationist school 
of Islamic philosophy. The article aims at analyzing the philosophical terminology that 
this prayer is composed of. It demonstrates ho w much the terminology agrees with 
that used in his other works and how the prayer combines some major elements of 
the thought of As-Suhrawardī in a very concise form. All it is done based on the criti-
cal edition of the text as well as Polish translation by the author.
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Prezentowana w niniejszym artykule modlitwa należy do najkrótszych utworów Šihāb 
ad-Dīna Yaḥyi as-Suhrawardiego (1154–1191/2), założyciela szkoły iluminacjonistycznej 
(išrāqiyya) w ramach filozofii muzułmańskiej. Znajdujemy ją w dwóch podstawowych 
redakcjach. Pierwsza i krótsza opisana jest w rękopisach jako Min da‘awāti-hi ayḍan 
(„Kolejna z jego modlitw”) i pojawia się jako dodatek do innych utworów tego autora. 
Druga i nieco dłuższa wersja zatytułowana Al-Munāǧāt („Modlitwa o wybawienie”) 
zachowała się w  formie bardziej samodzielnej, nierzadko będąc głównym tekstem ręko-
pisu, często z komentarzem filozoficznym Muḥammada Al-Isfarāyīniego1.

Celem niniejszej publikacji jest zlokalizowanie i przybliżenie terminologii filozoficznej 
stanowiącej tkankę tego, posiadającego skądinąd również walory artystyczne, utworu. By 
tego dokonać konieczne jest odniesienie do innych dzieł autora, w szczególności jego wiel-
kich traktatów doktrynalnych – At-Talwīḥāt („Wskazówki”), Al-Mašāri‘ wa-al-Muṭāraḥāt 
(„Ścieżki i rozmowy”), Ḥikmat al-Išrāq („Filozofia iluminacji”), a także blisko spokrewnio-
nego utworu, jakim jest Al-Wāridāt wa at-Taqdīsāt („Objawienia i modlitwy uświęcające”)2. 
Analiza użytej terminologii ukaże, że jest ona ściśle powiązana z tą, zawartą w innych 

1 Tożsamość autora komentarza jest niepewna ze względu na niepełny zapis imion w rękopi-
sach. Może chodzić tutaj o słynnego gramatyka Tāǧ ad-Dīna Muḥammada Fāḍila al-Isfarāyīniego 
(zm. 864/1285), chociaż najprawdopodobniej autorem tym jest Nūr ad-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd 
ar-Raḥman ibn Muḥammad Al-Isfarāyīnī (1242–1317), jeden z głównych mistrzów sufickiego brac-
twa Kubrawiyya.

2 Dzieło to, publikowane dotychczas jedynie we fragmentach zostało poddane przeze mnie kry-
tycznej edycji w ramach projektu grantowego NCN „Preludium” 013/09N/HS2/02259 pt. Krytyczna 
edycja okultystycznych pism Szihab ad-Dina As-Suhrawardiego. Edycja ta weszła w skład mojej nie-
publikowanej jak dotąd dysertacji doktorskiej pt. Between philosophy, mysticism and magic. A critical 
edition of occult writings of and attributed to Shihāb al-Dīn al-Suhrawardī (1156–1191) obronionej 
na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzy-
ny Pachniak. Odsyłacze do tekstu Al-Wāridāt wa-at-Taqdīsāt w niniejszym artykule, dla większej 
dokładności, posługują się numeracją sekcji i akapitów, nie zaś stron. Tłumaczenia fragmentów tego 
dzieła zostały dokonane przez autora niniejszego artykułu.

DOI 10.33896/POrient.2019.3–4.4



ŁUKASZ PIĄTAK262 NR 3 – 4

dziełach myśliciela, oraz że modlitwa ta w bardzo skondensowanej formie spaja kluczo-
we elementy filozoficzno-mistycznego systemu autora, także w wymiarze praktycznym. 
W artykule bazuję na dokonanej przeze mnie krytycznej edycji tekstu obydwu wariantów 
modlitwy, których to wersje wyjściowe są tutaj zaprezentowane w postaci transkrypcji 
tekstów arabskich3 wraz z ich tłumaczeniem, po raz pierwszy na język polski4.

Zanim przejdziemy do dalszych rozważań, koniecznych jest na wstępie kilka uwag 
natury kodykologicznej i w zakresie historii tekstu, później zaś odnośnie kwestii for-
malnych. Utwór przez około 140 lat, a więc dosyć długo po śmierci As-Suhrawardiego 
nie jest zaświadczony w postaci zachowanej kopii. Ta najstarsza nam znana zawarta jest 
w manuskrypcie Ragip Paşa 1480 (f. 182b) datowanym na 731–735/1330–1334, który 
to obok dziesięciu dłuższych dzieł As-Suhrawardiego zawiera również pięć krótszych 
o charakterze dewocyjnym, zapisanych często na marginesie. Jednym z nich jest Min da‘a-
wāti-hi ayḍan, a więc krótsza wersja naszej modlitwy. Warto wspomnieć, że manuskrypt 
został wykonany w słynnych bagdadzkich madrasach An-Niẓāmiyya i Al-Mustanṣiriyya, 
a także w stolicy państwa Ilchanidów jaką była wówczas Ṣulṭāniyya. Materiał z tego 
rękopisu został później w całości inkorporowany do drogocennego i obszernego manu-
skryptu Ahmet III 3217 (ff. 175b–176a), który został przygotowany dla biblioteki pała-
cowej sułtana osmańskiego Mehmeta II w 864/1460. Pojawia się on również później, 
w powstałym przed 1143/1730, ale prawdopodobnie po roku 1011/1600 rękopisie Ahmet 
III 3232 (ff. 72b–73a), gdzie krótkie teksty wywodzące się z tradycji Ragip Paşa 1480 
są dodatkiem do dłuższego utworu As-Suhrawardiego pt. Al-Alwāḥ Al-‘Imādiyya.

Druga wersja, zatytułowana Al-Munāǧāt, w świetle znanych mi rękopisów przytoczona 
została najwcześniej w postaci krótkiego cytatu w pochodzącym z 737/1337 rękopisie 
Essad Effendi 3688 (f. 62b)5. Cytat ten zawiera redakcję tekstu identyczną do nieco 
późniejszej pełnej wersji zachowanej jako matn w ramach wspomnianego już komentarza. 
Komentarz Al-Isfarāyiniego znaleźć można w rękopisie w rękopisie Dār al-Kutub 8388 
pochodzącym sprzed 784/1382 (ff. 1b–11b), a zawierającym inne utwory o charakterze 
ascetycznym i filozoficznym takich autorów jak Awicenna czy Az-Zamaḫšarī oraz w póź-

3 Edycja wzmiankowanego utworu w dwóch redakcjach, na której opiera się dokonana dla potrzeb 
niniejszego artykułu transkrypcja, zamieszczona została we wspomnianej powyżej pracy doktorskiej 
(Piątak, Between…, s. 188–190, 199–202). Wykorzystane w tej edycji rękopisy są pokrótce omó-
wione w dalszej części niniejszego artykułu. Tekst arabski modlitwy publikowany był według mojej 
wiedzy trzy razy w następujących publikacjach: Massignon 1929, s. 111 –112; Dānišpažūh, „Niyāy-
ish-Nām a-yi”, s. 87–99; Suhrawardī, Sitāyiš…, oprac. Muḥam mad Malikī. Żaden z wymienionych 
powyżej autorów nie dokonał jednak krytycznej edycji. Massignon i Dānišpažūh oparli swoje wydania 
na pojedynczym rękopisie, natomiast Malikī przedrukował edycję Dānišpažūh. W dwóch ostatnich 
publikacjach Al-Munāǧāt funkcjonuje jako czwarta z sześciu ‘modlitw pochwalnych’ (At-Tamǧīdāt), 
z których cztery są w istocie fragmentami różnych dzieł As-Suhrawardiego – Kalimāt aṣ-Ṣūfiyya 
(„Terminy sufickie”), At-Talwīḥāt, Hayākil an-Nūr („Świątynie światła”) oraz Al-Alwāḥ al-‘Imādiyya 
(„Tablice ‘Imād ad-Dīna”), natomiast piąta jest bliżej nieokreślonej proweniencji. Nie wspomina 
o tym Dānišpažūh, choć przyznaje to Malikī. W swej krytycznej edycji obok oryginalnych rękopisów 
uwzględniłem również edycje tych dwóch autorów.

4 Tekst modlitwy przetłumaczony został na język perski, w: Suhrawardī, Sitāyiš…, s. 29–30. Jej 
fragment został również zacytowany i przełożony na język angielski w: Walbridge 2011, s . 80–97.

5 Cytat ten został przytoczony w tekście Bayān al-Ḥikma min Kitāb al-Bayāḍ wa-as-Sawād fī 
as-Sayr wa-al-Ṭayr („Wyjaśnienie mądrości Księgi bieli i czerni w kwestii wędrówki i lotu”), będą-
cym komentarzem do sufickiego podręcznika Kitāb al-Bayāḍ wa-al-Sawād („Księga bieli i czerni”) 
autorstwa Abū al-Ḥasana ‘Alego al-Kirmāniego al-Sirǧāniego (zm. ok. 470/1077).
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niejszym manuskrypcie Ergin 1113 (ff. 172b–178a) datowanym na 1026/1617, będącym 
zbiorem tekstów powiązanych z curriculum bractwa mistycznego Kubrawiyya, natomiast 
nazwisko kopisty (Ša‘bān al-Qunāwī) może wskazywać na związek z bractwem Mawla-
wiyya. W ostatnim z rękopisów wykorzystanych przeze mnie, a mianowicie niedatowa-
nym Emanat Hazınesı 1006 (ff. 1a–10b), pochodzącym prawdopodobnie z XVIII/XIX w. 
Al-Munāǧāt występuje zupełnie samodzielnie. Nie jest w pełni jasne czy Al-Munāǧāt 
jest wynikiem rozszerzenia Min da‘awāti-hi ayḍan, czy też raczej wywodzi się z innej 
redakcji odautorskiej. Na tę drugą możliwość wskazywałoby zaświadczone już w latach 
czterdziestych XIV w. istnienie dwóch odmiennych redakcji. Jakkolwiek fakt, że pełna 
wersja dłuższej redakcji jest zaświadczona po raz pierwszy dopiero kilka dekad później, 
a także brak zachowanych świadectw tekstu, które pochodziłyby z czasów bliższych 
datom życia As-Suhrawardiego, nie daje całkowitej pewności.

Z formalnego punktu widzenia obydwa warianty utworu reprezentują gatunek prozy 
rymowanej określanej mianem saǧ‘. Świadczą o tym występujące dosyć regularnie rymy 
o układzie aa bb cc itd., a także często, choć nie w pełni regularnie występujący parale-
lizm syntaktyczny (izdiwāǧ). Z drugiej strony natomiast, brak jest zachowania równych 
długości jednostek wersyfikacyjnych takich jak werset (bayt) lub hemistych (miṣra‘), 
czy też jednolitych jednostek prozodycznych, takich jak stopy metryczne (ǧuz‘), których 
obecność sugerowałoby, że mamy do czynienia z utworem poetyckim. Taka charakte-
rystyka współgra również z formalnymi cechami podgatunku modlitwy indywidualnej 
i pozakanonicznej (du‘ā’) jakim jest munāǧāt.

Wyraz ‘munāǧāt’6, pojawiający się w tytule drugiego wariantu utworu As-Suhrawar-
diego, jest rzeczownikiem odczasownikowym (maṣdar) pochodzącym od czasownika 
‘nāǧà’ oznaczającego ‘wołać o pomoc’ lub ‘prowadzić rozmowę w zaufaniu’ (Wehr 1995, 
s. 1250–1251). Oddaje to podstawowy rys treściowy omawianego utworu, jak również 
typową intencję rodzaju modlitwy określanej tym mianem. Modlitwa taka zawiera apo-
strofę d o Boga, łączącą w sobie jednoczesne poczucie intymnej jego bliskości, a zarazem 
transcendencji. Obok wezwań o naturze eulogicznej (pochwalnej) spotykamy w niej 
wezwania o charakterze suplikacyjnym (błagalnym), których osią jest uznanie w łasnej 
grzeszności i błaganie o oczyszczenie lub wybaczenie. Cechą charakterystyczną wielu 
modlitw przynależnych do tego podgatunku jest rozpoczynanie poszczególnych wezwań 
lub całości od apostrofy ilāhī (‘mój Boże’). Munāǧāt znane są arabskiej i perskiej lite-
raturze religijnej. Funkcjonują przede wszystkim w kontekście islamu, z którego się 
wywodzą, ale pod wpływem ich popularności na obszarze perskojęzycznym zadomowiły 
się również w zaratusztrianiźmie w okresie wczesnonowożytnym, gdzie były nośnikiem 
muzułmańskich wpływów kształtujących nowożytne reinterpretacje tej starożytnej religii 
irańskiej7. Do najsłynniejszych arabskich munāǧāt należy zaliczyć te przypisywane ‘Alemu 
ibn Abī Ṭālibowi, a zebrane przez szyickiego uczonego Ibn Ṭāwūsa (589/1193–664/1266), 
które znalazły się w wielkiej kompilacji Biḥār al-Anwār („Oceany świateł”) ‘Allāmy 
al-Maǧlisiego (1037/1627–1111/1699) (Al-Maǧlisī, Biḥār, s. 97–114). Autorstwo tego typu 
modlitw przypisuje się również wczesnemu mistykowi Al-Ğunaydowi (835–910), którego 

6 Jego brzmienie w formie liczby pojedynczej i mnogiej jest jednakowe, mimo różnej arabskiej 
pisowni.

7 Istnienie zaratusztriańskich munāǧāt poświadczone jest już w XIII w., a więc w stuleciu następu-
jącym bezpośrednio po śmierci Šihāb ad-Dīna Yaḥyi as-Suhrawardiego. Tradycja ta w pełni rozwinęła 
się w XVII i XVIII w. w Indiach. Zob. Schermbeck 2004, s. 5 47–562. Co ciekawe, autorka podaje 
błędnie, że omawiany w tym artykule utwór As-Suhrawardiego zaginął.
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księga Kitāb al-Munāǧāt nie dotrwała do naszych czasów. Wśród perskich poczesne 
miejsce zajmuje cały zbiór mistycznych i niezwykle wpływowych munāǧāt autorstwa 
sufiego ‘Abd Allāha al-Anṣāriego (396/1005–481/1089). Modlitwy te mogły być znane 
As-Suhrawardiemu z uwagi na jego zorientowanie w środowisku sufickim i spuściźnie 
literackiej obszaru perskiego tej epoki8. Co znamienite, Abū al-Ḥasan al-Ḫaraqānī, który 
był jednym z mistrzów al-Anṣāriego i osobą, która wprowadzała go w tajniki mistycyzmu 
(de Laugier de Beaureceuil 2000, s. 187–190) jest umieszczony na liście przekazicieli 
odwiecznej mądrości (al-ḥikma al-‘aṭīqa) w Al-Mašāri‘ wa-al-Muṭāraḥāt As-Suhrawar-
diego (Suhrawardī, Al-Mašāri‘…, s. 503).

Poniżej zaprezentowane zostały obydwie wersje utworu w postaci łacińskiej trans-
krypcji opartej na stworzonej przeze mnie krytycznej edycji tekstu arabskiego oraz ich 
tłumaczenie. W transkrypcji tekstu arabskiego arbitralnie zaznaczono znaki przystan-
kowe. Wybrane eulogiczne i suplikacyjne fragmenty tekstu, które omówione zostaną 
w toku artykułu, oznaczono odpowiednio arabskimi i łacińskimi liczbami w nawiasie. 
Analizując myśl As-Suhrawardiego trzeba mieć na uwadze pewnego rodzaju dualizm 
między wczesnym, opartym na spuściźnie Awicenny okresie jego twórczośc i, w którym 
terminologia ontologiczna dotycząca bytów niematerialnych opiera się na pojęciu inte-
lektu (‘aql), a późniejszym oryginalnym iluminacjonistycznym, w którym esencją i miarą 
doskonałości bytu jest światło (nūr). Należy jednakże jednocześnie pamiętać, że wiele 
z jego utworów, w tym również ten stanowiący przedmiot zainteresowania niniejszego 
artykułu, łączy obydwa podejścia.

MIN DA‘AWĀTI-HI AYḌAN (TRANSKRYPCJA)

Ilāhī wa-ilāh ǧamī‘ al-mawǧūdāt (1)! Yā wāǧib al-wuǧūd (2) wa-yā fā’iḍ al-ǧūd (3)! 
Yā ǧā‘il al-arwāḥ (4) wa-fā‘il al-ašbāḥ (5)! Min-ka ar-rahabūt (10) wa-ilay-ka ar-raġabūt 
(11). Ḫalliṣ-nā ‘an al-‘alā’iq al-ǧismāniyya wa-naǧǧi-nā ‘an al-‘awā’iq aẓ-ẓulmāniyya 
(I). Wa-ṭahhir-nā ‘an riǧs al-huyūlà ilà mušāhadat anwāri-ka. Wa min ‘išq aṭ-ṭabī‘a ilà 
mu‘āyanat aḍwā’i-ka (II). Afiḍ ‘alà arwāḥi-nā bawāriq aṯāri-ka wa-arsil ‘alà nufūsi-nā 
šawāriq anwāri-ka (III).

Al-‘aql qaṭra min qaṭarāt biḥār malakūti-ka (15) wa-an-nafs šu‘la min šu‘lāt nār 
ǧabarūti-ka (16). Ḏātu-ka ḏāt fayyāḍa tufīḍu min-hā ǧawāhir rūḥāniyya ġayr mutamakkina, 
mubarrāt ‘an al-aḥyāz wa-al-ayn, mu‘arrāt ‘an al-waṣl wa-al-bayn (14). Fa-subḥān allaḏī 
tāhat al-‘uqūl fī tayyār biḥāri-hi wa-arbaḥat an-nufūs dūna idrāk ǧamāli-hi wa-ǧalāli-
hi (18). <Fa-subḥān allaḏī bi-yadi-hi malakūt kull šay’ wa-ilay-hi tarǧa‘ūn> (21) 
(Koran 1986, 36:83)9.

„KOLEJNA Z JEGO MODLITW” (PRZEKŁAD)

Mój Boże i Boże wszystkich bytów! O Bycie konieczny! O zsyłający szczodre dary! 
O stwórco duchów, o twórco zjaw! Od ciebie [pochodzi] potęga i do ciebie [zmie-
rza] dążenie. Uwolnij nas od cielesnych okowów i wybaw nas od mrocznych zasadzek. 

8 Trzeba tu wskazać przede wszystkim na jego znajomość perskiego eposu Szahname, do którego 
odnosi się w swoich perskich opowiadaniach alegoryczno-symbolicznych oraz arabskiej i perskiej 
spuścizny literackiej Awicenny, w tym arabskich opowiadań alegorycznych tego drugiego. Warto 
wspomnieć również jego zaznajomienie z naukami sufiego Abū ‘Alego al-Farmādiego (1016–1084), 
który był współczesny Al-Anṣāriemu i podobnie jak on pochodził z Chorasanu.

9 Wszystkie cytaty z Koranu wg tego wydania.
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I doprowadź nas przez oczyszczenie z brudu materii do oglądania twoich świateł i od 
pożądania natury do spotkania z Twymi światłami. Wylej na nasze duchy błyskawice 
Twojego wpływu i ześlij na nasze dusze słońca Twoich świateł.

Intelekt jest kroplą w morzach Twojego królestwa, a dusza jedną z pochodni ognia 
Twej potęgi. Z Twojej istoty emanują substancje duchowe nieprzebywające w miejscu, 
wolne od rozmiarów i usytuowania w przestrzeni, nagie od przebywania drogi i bycia 
pomiędzy. Chwała niech będzie Temu, w którego mórz prądzie pływały intelekty a dusze 
osiągnęły [szczęście] nie pojąwszy jego piękna ni majestatu. <Chwała niech będzie Temu, 
w którego ręku jest władza królewska nad każdą rzeczą! Do Niego będziecie sprowa-
dzeni!> (Koran, 36:83).

AL-MUNĀǦĀT (TRANSKRYPCJA)

Ilāhī wa-ilāh ǧamī‘ al-mawǧūdāt min al-ma‘qūlāt wa-al-maḥsūsāt (1)! Yā wāhib an-
-nufūs wa-al-‘uqūl (6) wa-muḫtari‘ māhiyyāt al-arkān wa-al-uṣūl (7)! Yā wāǧib al-wuǧūd 
(2) wa-yā fā’iḍ al-ǧūd (3)! Yā ǧā‘il al-qulūb wa-al-arwāḥ (4) wa-yā fā‘il aṣ-ṣuwar 
wa-al-ašbāḥ (5)! Yā nūr al-anwār (8) wa-mudīr kull duwwār (9)! Anta al-awwal allaḏī lā 
awwala qabla-ka (12) wa-anta al-āḫir allaḏī lā āḫir ba‘da-ka (13). Al-malā’ika ‘āǧizūn 
‘an idrāk ǧalāli-ka wa-an-nās qāṣirūn ‘an ma‘rifat kamāl ḏāti-ka (17).

Allahumma ḫalliṣ-nā ‘an al-‘alā’iq ad-dunya al-ǧismāniyya wa-naǧǧi-nā ‘an al-
-‘awā’iq ar-riddiyya aẓ-ẓulmāniyya (I) Arsil ‘alā arwāḥi-nā šawāriq anwāri-ka wa-afiḍ 
‘alà nufūsi-nā bawāriq aṯāri-ka (III). Al-‘aql qaṭra min qaṭarāt biḥār malakūti-ka (15) 
wa-an-nafs šu‘la min šu‘lāt nār ǧabarūti-ka (16). Ḏātu-ka ḏāt fayyāḍa tufīḍu min-hā 
ǧawāhir rūḥāniyya lā mutamakkina lā mutaḥayyira lā muttaṣila lā munfaṣila mubarrāt 
‘an al-aḥyāz wa al-ayn mu‘arrāt ‘an al-waṣl wa-al-bayn (14). Fa-subḥān allaḏī <lā 
tudriku-hu al-abṣār>(Koran, 6:103) wa-lā yumaṯṯilu-hu al-afkār (19). La-ka al-ḥamd 
wa-aṯ-ṯanā’ wa-min-ka al-man‘ wa-al-‘aṭā’ wa-bi-ka al-ǧūd wa-al-baqā’ (20). <Fa-subḥān 
allaḏī bi-yadi-hi malakūt kull šay’ wa-ilay-hi tarǧa‘ūn> (21)

„MODLITWA O WYBAWIENIE” (PRZEKŁAD)

Mój Boże i Boże wszystkich bytów, [zarówno] tych intelegibilnych jak i tych postrze-
galnych zmysłowo! O dawco dusz i intelektów, twórco esencji pierwiastków materii! 
O Bycie konieczny! O zsyłający szczodre dary! O stwórco serc i duchów, o twórco form 
i zjaw! O światło świateł, kierujące każdym obrotem! Ty jesteś  pierwszy, przed którym 
nie ma drugiego. Ty jesteś ostatni, po który m nie ma innego. Aniołowie nie potrafią 
zrozumieć twego majestatu, a ludzie są niezdolni do poznania pełni twej istoty.

O Boże, uwolnij nas z okowów świata cielesnego i wybaw nas od mrocznych zło-
śliwych zasadzek. Ześlij naszym duchom słońca Twoich świateł. Wylej na nasze dusze 
błyskawice twojego wpływu. Intelekt jest kroplą w morzach Twojego królestwa, a dusza 
jedną z pochodni ognia Twej potęgi. Z Twojej istoty emanują substancje duchowe nie-
przebywające w miejscu i niebłąkające się, nieprzyłączone i nieodłączone, wolne od 
rozmiarów i usytuowania w przestrzeni, nagie od przebywania drogi i bycia pomiędzy. 
Chwała niech będzie Temu, <którego nie dosięgają […] spojrzenia> (Koran, 6:103) i nie 
pojmują myśli. Tobie chwała i cześć. Ty odbierasz i dajesz. W Tobie dobro i trwanie 
(nieśmiertelność). <Chwała niech będzie Temu, w którego ręku jest władza królewska 
nad każdą rzeczą! Do Niego będziecie sprowadzeni!>.
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WEZWANIA EULOGICZNE

Wezwania o charakterze eulogicznym dominują objętościowo w utworze, co zbli-
ża jego charakter do litanii. Już pierwsze z nich (1), rozpoczynające się od apostro-
fy ilāhī (‘mój Boże’) łączy przekonanie o jednoczesnej bliskości Boga w stosunku do 
osoby wzywającej jego imienia, wraz z podkreśleniem jego naczelnej roli w stosunku 
do wszystkich bytów (ǧamī‘ al-mawǧūdāt). W wersji rozszerzonej (Al-Munāǧāt) byty 
te podzielone są na dwie kategorie: te ‘postrzegalne za pomocą intelektu’ (al-ma‘qūlāt) 
oraz te ‘postrzegalne zmysłowo’ (al-maḥsūsāt). Za pierwsze należy uznać ontologiczne, 
niematerialne intelekty (‘uqūl), byty drugiej kategorii to wszelakie ciała materialne. Przez 
odniesienie do tych pierwszych, w podobny sposób zwraca się As-Suhrawardī w swojej 
modlitwie uświęcającej (taqdīs) kierowanej do bytu najwyższego w dziele Al-Wāridāt 
wa-al-Taqdīsāt, mówiąc:

Boże intelektów czynnych, które są istotami niezależnymi od materii, miejsc i stron, 
będącymi światłami dominującymi i odrębnymi pod każdym względem 
Ilāh al-‘uqūl al-fa‘‘āla aḏ-ḏawāt al-muǧarrada ‘an al-mawādd wa-al-amkina wa-al-ǧihāt 
allatī hiya al-anwār al-qāhira al-mufāriqa min ǧamī‘ al-wuǧūh (Piątak, Between…, s. 109). 

W tym samym utworze zwraca się As-Suhrawardī do bytu najwyższego przez odwo-
łanie do bytów materialnych: „Boże wszystkich rzeczy [zbudowanych] z pierwiastków, 
tych prostych, jak i tych złożonych!” (Ilāh ǧamī‘ al-‘unṣūriyyāt basā’iṭu-hā wa-murak-
kabātu-ha, Piątak, Between…, s. 109).

Kolejne wezwanie (2) występujące w Min da‘awāti-hi ayḍan zawiera odniesienie 
do Boga jako bytu koniecznego (wāǧib al-wuǧūd). Użyty został tutaj techniczny termin 
wprowadzony przez Ibn Sīnę (980–1037), używany również i podbudowany teoretycznie 
przez As-Suhrawardiego dla ukazania fundamentalnej opozycji ontologicznej między 
najwyższym bytem, a pozostałymi, które uznać należy za istniejące jedynie warunkowo, 
zależnie od boskiej woli. Byty te przynależą do kategorii ‘bytu możliwego’ (mumkin 
al-wuǧūd)10. Identyczne wezwanie do Boga pojawia się również w Al-Wāridāt wa-
-al-Taqdīsāt, we wzmiankowanej już litanii do bytu najwyższego (Piątak, Between…, 
s. 107)11. W sekcji Wārid al-Anwār („Objawienie o światłach”), której słowa wypo-
wiadane są z perspektywy Boga, staje się również jednym z epitetów, jakich używa 
byt najwyższy wobec siebie samego (Piątak, Between…, s. 52). W obydwu wersjach 
modlitwy, będącej przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu, wezwanie to jest 
poszerzone o apostrofę do ‘zsyłającego/emanującego szczodrość/szczodre dary’ (fā’iḍ 
al-ǧūd) (3). W At-Talwīḥāt oraz w zależnych od niego pasażach w swych mniejszych 
dziełach doktrynalnych filozof charakteryzuje boską ‘szczodrość’ (ǧūd) jako bezintere-
sowną i niewymagającą rekompensaty (Suhrawardī, At-Talwīḥāt…, s. 55; Suhrawardī, 
Al-Alwāḥ…, s. 79; Suhrawardī, Al-Lamaḥāt…, s. 229; Sohravardī, Partaw-Nāmeh…, 
s. 48; As-Suhrawardī, Kalimāt…, s. 74). W Al-Wāridāt wa-al-Taqdīsāt natrafić można 

10 Kwestie te omawiał As-Suhrawardī w licznych swoich pracach. Por. Suhr awardī, At-Talwīḥāt…, 
s. 33–41; Suhrawardī, Al-Mašāri‘…, s. 386–404; Suhrawardī, Al-A lwāḥ, s. 55–60; Suhrawardī, 
Al-Lamaḥ āt…, s. 212–222; As-Suhrawardī 2009, s. 68 –71, 72, 74–75; Sohrevardī 1998, s. 55–56; 
Su hrawardī 1999, s. 87–89.

11 Termin ten pojawia się często na kartach dzieła: 2.4.2: 2, 2.3.15: 67, 2.3.9: 117, 2.3.10: 119, 
2.3.11: 121, 2.3.13: 125, 2.3.15: 129.



AL-MUNĀǦĀT. FILOZOFICZNA MODLITWA...NR 3 – 4 267

na niemal identyczny epitet: ‘zsyłający szczodrość’ (mufīḍ al-ǧūd) oraz dwa podobne: 
‘władca szczodrości’ (ḥākim al-ǧūd) oraz ‘o nieustającej szczodrości’ (dā’im al-ǧūd) 
(Piątak, Between…, 2.3.3: 49, 2.3.4: 63, 2.4.2: 19)12. Ten drugi użyty zostaje w ramach 
polemiki przeciwko tym, którzy ograniczają istnienie ‘boskich atrybutów’ (aṣḥāb al-‘uṭla), 
a tym samym sugerują brak ciągłego zaangażowania Boga w świat. Jest to pogląd zwykle 
przypisywany mu’tazylitom (zob. Aš-Šahrastānī 1992, s. 38)13 i krytykowany przez ich 
adwersarzy. W Ḥikmat al-Išrāq natomiast znajdujemy fragment, który tłumaczy pełną 
szczodrości działalność bytu najwyższego jako funkcję jego świetlistej natury:

Nic nie jest bardziej szczodre od tego, który jest światłem ze swej natury (nūr fī ḥaqīqati-
hi). On przez samą swą istotę (li-ḏāti-hi) odsłania siebie i jest tym, który emanuje (fayyāḍ) 
na wszystko, co w stanie jest go przyjąć (kull qābil) (Suhrawardī 1999, s. 96)14.

Emanacyjna działalność bytu koniecznego powraca w dalszej części naszej modli-
twy, już po wezwaniach o charakterze suplikacyjnym (14). Tutaj sama istota Boga (ḏāt) 
nazwana jest ‘emanującą’ (fayyāḍā). Efektem jej działalności są ‘substancje duchowe’ 
(ǧawāhir rūḥāniyya), których nie można opisać w kategoriach wymiarów fizycznych czy 
położenia w przestrzeni. Mowa tu oczywiście o bytach intelegibilnych, postrzegalnych 
intelektualnie lub duch owo, a będących wynikiem boskiej emanacji. Czy chodzi tutaj 
o intelekty lub, zgodnie z późniejszą nomenklaturą iluminacjonistyczną, odrębne światła 
ontologiczne zaludniające kosmos As-Suhrawardiego, czy też o światła akcydentalne i epi-
stemiczne (sawāniḥ) zsyłane na duszę jako iluminacja (išrāq) objawiająca ukryte prawdy 
i wiodąca właściwą ścieżką ku celom eschatologicznym? W kontekście indywidualnego 
charakteru modlitwy, jej soteriologicznej wymowy oraz wspomnianego już powiązania 
emanacji z koncepcją daru i szczodrości skłaniam się ku tej drugiej możliwości. Nie 
bez znaczenia może być tu też sam element konieczności ‘bycia w stanie’  (qābil) umoż-
liwiającym przyjęcie iluminacji, na który wskazał As-Suhrawardī w Ḥikmat al-Išrāq. 
Odpowiednim środkiem dla wzmożenia tej gotowości jest według myśliciela odmawianie 
modlitw o charakterze pochwalnym, co wskazane zostało zarówno w Ḥikmat al-Išrāq, 
jak i Al-Wāridāt wa-at-Taqdīsāt (Piątak, Between…, 2.3.1: 4, 2.3.6: 86)15. Potwierdza to 
również ostatnie wezwanie Al-Munāǧāt (20), w którym wznoszenie modłów pochwal-
nych (aṯ-ṯanā’) prowadzić ma do otrzymania darów bożej szczodrości, a ostatecznie do 
nieśmiertelności (al-baqā’).

Następna para wezwań odnosi się do stwórczej roli Boga. Byt najwyższy zostaje 
nazwany w Min da‘awāti-hi ayḍan ‘stwórcą duchów’ (ǧā‘il al-arwāḥ) (4) i ‘twórcą 

12 Gdzie indziej w tym samym dziele odnajdziemy zaakcentowanie powszechności boskiej szczo-
drości: „Wyróżniłeś się najbardziej uniwersalną szczodrością” (tawaḥḥadta bi al-ǧūd al-a‘amm) (2.3.8: 
107) czy „Przez swą uniwersalną szczodrość jesteś dawcą łask dla światów” (anta bi al-ǧūd al-a‘amm 
‘alà al-‘ālamīn mannān) (2.4.5: 2).

13 Niektórzy teologowie mu‘tazyliccy jak Qāḍī ‘Abd al-Ğabbār (zm. 1025) nie odrzucali istnienia 
boskich atrybutów, lecz uważali je za nieprzystawalne do tych przynależnych stworzeniom. Ich zda-
niem atrybuty były częścią esencji Boga, a nie czymś dodanym do niej. Zob. Renard 2014, s. 162 , 
za: Richard. C. Martin and Mark R. Woodward with Dwi. S. Atmaja 1997, s. 90–94.

14 Tłumaczenie własne.
15 Nakaz wznoszenia modlitw pochwalnych rozszerzony zostaje również w Ḥikmat al-Išrāq na 

światła ontologiczne i słońce, w Hayākil an-Nūr na intelekt czynny, a w Al-Wāridat wa at-Taqdīsāt 
również na pozostałe ciała niebieskie i inne byty mające w sobie cząstkę światła. Zob. Suhrawardī 
1999, s. 104, 130; As-Suhrawardī 1957, s. 36; Piątak, Between…, 2.3.4: 64, 2.3.4: 57, 2.3.5: 85.
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zjaw’ (fā‘il al-ašbāḥ) (5), i wskazywałoby to na kreację bardzo szerokiej kategorii bytów 
nieposiadających ciał. Jednakże rozszerzenie tych epitetów w Al-Munāǧāt do odpowied-
nio ‘stwórcy duchów i serc’ (ǧā‘il al-qulūb wa al-arwāḥ) oraz ‘twórcy form i zjaw’ 
(fā‘il aṣ-ṣuwar wa-al-ašbāḥ) może wskazywać na użycie pewnych terminów spotyka-
nych w filozofii As-Suhrawardiego, a odnoszących się do sfery antropologii oraz świata 
pośredniego. Nieprzypadkowo zostają powiązane pojęcia ‘serca’ (qalb) i ‘ducha’ (ruḥ). 
Otóż w lewej komorze serca (at-taǧwīf al-ayman min al-qalb) siedzibę ma organ zwany 
duchem (Suhrawardī 1999, s. 135). Jest on ‘gorącym ciałem subtelnym’ (ǧarm laṭīf ḥārr), 
powstałym z subtelnych ‘mieszanin pierwiastków’ (laṭāfat al-aḫlāṭ) i pełni rolę nośnika 
‘sił witalnych’ (ḥāmil al-qiwà), pośrednicząc między duszą, a poszczególnymi członkami 
ciała (As-Suhrawardī 2009, s. 67). Druga para omawianych pojęć jest zdecydowanie 
bardziej wieloznaczna. Podstawowym znaczeniem pojęcia ṣūra w arabskim dyskursie 
filozoficznym jest forma (μορφή), która zgodnie z Arystotelejskim hylemorfizmem sta-
nowi – obok materii – jeden z elementów konstytuujących każdy byt. Pole semantyczne 
tego słowa na kartach dzieł As-Suhrawardiego obejmuje również takie znaczenia jak 
‘postać’, ‘obraz’ i ‘wygląd zewnętrzny’16. Znaczenia te pokrywają się z polem seman-
tycznym wyrazu šabaḥ, jednakże on sam nie występuje w tekstach myśliciela, poza 
jedynym wyjątkiem, którym jest opis niebiańskiej podróży, jaka miała być udziałem 
przywódcy iluminacjonistów. Będąc już w niebiosach, zadaje on pytanie dotyczące kwestii 
eschatologicznych ‘postaci/zjawie posiadającej odpowiedzi’ (li-aš-šabaḥ ḏī al-aǧwiba). 
W tym kontekście nasuwa się pewien specyficzny rodzaj formy lub obrazu w myśli 
As-Suhrawardiego, jakim jest postać archetypiczna (ṣūra miṯāliyya). Postaci te ukazują 
się w świecie archetypów (‘ālam al-miṯāl) duszom, które dostają się tam po oddzieleniu 
od ciała – w czasie mistycznej wizji lub po śmierci. Miejsce to ulokowane jest między 
światem materialnym (‘ālam aš-šahāda), a domeną bytów duchowych (al-malakūt), na 
wyższych sferach niebieskich17.

Dwie rozbudowane apostrofy pojawiają się wyłącznie w Al-Munāǧāt. Pierwsza kon-
tynuuje opis Boga przez pryzmat jego stwórczej roli w odniesieniu do trzech podsta-
wowych kategorii ontologii neoplatońskiej, a mianowicie intelektu, duszy i materii (6). 
Byt konieczny zostaje nazwany ‘dawcą dusz i intelektów’ (wāhib an-nufūs wa-al-‘uqūl), 
a także budowniczym ‘esencji’ (māhiyyāt) pierwiastków materii (tj. ogień, woda, ziemia, 
powietrze), które w tekście nazwane zostają dosłownie ‘filarami’ (al-arkān) i ‘podstawami’ 
(al-uṣūl) (7), mimo, iż ściślejszym technicznie terminem wydawałyby się ‘pierwiastki’ 
(‘anāṣir, względnie usṭuquṣṣāt). Wezwanie to ma liczne odpowiedniki w epitetach i apo-
strofach występujących w Al-Wāridāt wa-al-Taqdīsāt. W litanii do bytu najwyższego 
nazwany on zostaje ‘bogiem dusz rozumnych’ (ilāh an-nufūs an-nāṭiqa) oraz ‘twórcą 
wszystkich esencji’ (muǧīd ǧamī‘ al-māhiyyāt) (Piątak, Between…, s. 108–109), nato-
miast w innych sekcjach dzieła ‘dawcą intelektu’ (wāhib al-‘aql), czasem w połączeniu 
z życiem (ḥayāt) i doskonałością (kamāl) (Piątak, Between…, 2.3.1: 33, 2.3.5: 66, 2.3.15: 
129, 2.4.2: 18). Podobnie ‘filary’ (al-arkān) użyte są w tym utworze kilkakrotnie dla 
oznaczenia pierwiastków, umożliwiając m.in. obrazowe przedstawienie załamania się 

16 Np. ‘postać ludzka’ (ṣūra insiyya), ‘postać wyobrażona’ (ṣūra ḫayāliyya), ‘postać wyrzeźbio-
na’ (ṣūra ṣinā‘iyya). Zob. Suhrawardī, At-Talwīḥāt…, s. 72; Suhrawardī, Al-Mašāri‘…, s. 477, 494.

17 Tematyce świata archetypów w myśli As-Suhrawardiego, a także szajchickiej szkoły szyizmu 
imamickiego poświęcone są inne publikacje autora niniejszego artykułu: Piątak 2012, s. 22–33; Piątak 
2011, s. 75–81; Piątak 2016, s. 139–147.
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świata opartego o pierwiastki, jako zawalenia się budowli postawionej na kolumnach18. 
Termin uṣūl w znaczeniu ‘pierwiastków’ pojawia się z kolei w Ḥikmat al-Išrāq (Suh-
rawardī 1999, s. 126).

Druga apostrofa nawiązuje do pozycji Boga w systemie ontologicznym i kosmologicz-
nym. ‘Światło Świateł’ (nūr al-anwār) (8) jest podstawowym określeniem As-Suhrawar-
diego i całej szkoły iluminacjonistycznej na byt najwyższy. Zgodnie z jej podstawowymi 
założeniami wszechświat zaludniają liczne byty, których esencję stanowi światło, a które 
ostatecznie wywodzą się przez emanację z praprzyczyny, którą jest Światło Świateł. Byty 
świetliste są niematerialne i odpowiadają intelektom wg nomenklatury szkoły perypate-
tyckiej (al-maššā’ūn). Odzwierciedleniem ciemności, której esencją jest brak światła, są 
ciała materialne. Warto zauważyć, że wraz z rozwojem dojrzałej fazy filozofii ilumina-
cjonistycznej As-Suhrawardī coraz bardziej przechodzi od terminologii perypatetyckiej 
w wydaniu awicenniańskim do własnej i oryginalnej iluminacjonistycznej, co ma swoje 
apogeum w dziele Ḥikmat al-Išrāq. Niniejszy utwór, podobnie jak Al-Wāridāt wa-at-
-Taqdīsāt łączy te dwie tradycje terminologiczne, chociaż w Al-Munāǧāt znajdziemy tych 
terminów nieco więcej niż w Min Da‘awāt-hi ayḍan, co prawdopodobnie jest dowodem 
na przekształcanie opisywanej modlitwy, wraz z rozwojem myśli autora. 

Apostrofa kontynuowana jest przez nazwanie Boga ‘kierującym każdym obrotem’ 
(mudīr kull duwwār) (9), które ukazuje go jako ‘ostateczną przyczynę’ (muntahà al-‘ilal) 
obrotu ‘sfer niebieskich’ (aflāk). Nie dzieje się to oczywiście bezpośrednio, jako że Światło 
Świateł nie jest duszą, która mogłaby sterować ciałem, lecz światłem nieuwarunkowanym 
(nūr muǧarrad). To od niego jednak rozpoczął się łańcuch emanacji, który doprowadził 
do powstania ciał niebieskich i ich sfer. Przyczyną bliską zaś ruchu sfer niebieskich jest 
wprawienie ich w ruch przez światła sterujące (al-anwār al-mudabbira) planetami, które są 
tożsame z ich duszami. Dusze te wprawiają sfery w ruch powodowane ‘tęsknotą’ (šawq) 
do intelektów, z których wyemanowały, jeżeli przyjąć wyjaśnienie As-Suhrawardiego 
z wczesnego, perypatetyckiego okresu jego twórczości (As-Suhrawardī 1991, s. 141–142; 
Suhrawardī, At-Talwīḥāt…, s. 63–64; Suhrawardī, Al-Mašāri…, s. 449–450; As-Suhrawardī 
2009, s. 76–77; Sohravardī 1998, s. 32–36)19. Zgodnie natomiast z wykładnią dojrza-
łego iluminacjonizmu, dusze planet odczuwają tę tęsknotę jako organy wpływu, tzw. 
‘talizmany’ (ṭilasmāt) ‘władców  gatunków’ (arbāb al-anwā‘), które są niematerialnymi 
bytami świetlistymi będącymi archetypami poszczególnych składników rzeczywistości 
w świecie podksiężycowym (Suhrawardī 1999, s. 108–110, 123, 149). One zaś z kolei 
odczuwają tęsknotę w stosunku do ‘świateł dominujących’ (al-anwār al-qāhira), które 
usytuowane są na wyższych piętrach kosmicznej hierarchii, te zaś w końcu odczuwają 
ją w stosunku do bytu najwyższego jakim jest Światło Świateł.

Warto napomknąć, że stosunek bytów niższych do bytów wyższych zostaje również 
nazwany przez As-Suhrawardiego mianem ‘miłości’ (maḥabba), natomiast wyższych do 
niższych mianem ‘dominacji’ (qahr) (Suhrawardī 1999, s. 98–101). Wydaje się, że w tym 
kontekście należy odczytać fragment Min da‘awāti-hi ayḍan, w którym to od Boga wychodzi 
‘przerażająca potęga’ (rahabūt) (10), natomiast inne byty prowadzone są ku niemu poprzez 

18 „Schodzące światło, które wypełniło kolumny (an-nūr an-nāzil allaḏī mala’a al-arkān), Otwarły 
się wrota i upadły filary (infataḥa al-bāb wa-nazalat al-arkān). Gdyby zaistniały dwa słońca, to filary 
zapadłyby się, a świat/układ przestałby istnieć (law ḥaṣala šamsān la-nṭamasat al-arkān [wa] abà 
an-niẓām). Gdyby światło Boga rozświetliło ciała, to zapadłyby się filary (law barraza nūr allāh 
al-aǧrām la-anhaddat al-arkān). Zob. Piątak, Betweeen…, 2.3.1: 3, 2.3.1: 18-19, 2.3.6: 92.

19 Zob.:  Suhrawardī, Alwāḥ-i…, s. 134–136; Suhra wardī..., s. 413–416.
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‘dążenie/pożądanie’ (raġabūt) (11). Co ciekawe, obydwa pojęcia arabskie są stylizowane 
na słowa hebrajskie lub aramejskie, poprzez dodanie do istniejących arabskich słów ruhb 
i raġba, końcówki -ūt, co ma zapewne przydać tym słowom patosu, tajemniczości i być 
może archaiczności, na wzór takich pochodzących z hebrajskiego lub aramejskiego pojęć 
jak np. ‘boskość’ (lahūt), czy królestwo niebieskie (malakūt) (El-Badawi 2009, s. 1–42). 
Podobny do użytego tutaj fragment znaleźć można we wzmiankowanej już wielokrotnie 
litanii do bytu najwyższego w Al-Wāridāt wa-at-Taqdīsāt: „Od ciebie [pochodzi] przed-
wieczność i dowieczność […] do ciebie [zmierza] koniec pragnień” (Min-ka al-azal wa-
-min-ka al-abad […] ilay-ka nihāyat ar-raġbāt, Piątak, Between…, 2.3.8: 110). Kwestia 
istnienia osoby boskiej poza ramami czasowymi, w których funkcjonują inne byty jest 
zaakcentowana również w tekście Al-Munāǧāt, gdzie jako przymioty bytu najwyższego 
wymienione zostają ‘pierwszy’ (al-awwal) (12) i ‘ostatni’ (al-aḫir) (13).

Kwestia relacji między bóstwem a innymi bytami kontynuowana jest również we frag-
mencie, w którym w sposób poetycki ukazana jest zależność między absolutem, ‘intelektem’ 
(‘aql) (15) i ‘duszą’ (nafs) (16). Ten pierwszy zostaje nazwany ‘kroplą z oceanów Twojego 
królestwa’ (qaṭra min qaṭarāt biḥār malakūti-ka). Metafora ta podkreśla wielość intelektów 
w kosmologii As-Suhrawardiego i jest prawdopodobnie świadectwem jego odejścia od 
systemu dziesięciu intelektów awicenniańskich20. Ponadto wyraża utożsamienie ‘świata 
intelegibilnego’ (‘ālam al-‘aql) z ‘królestwem niebieskim’ (al-malakūt), a w konsekwencji 
intelektów z aniołami. Przyrównanie zaś duszy do ‘jednej z pochodni ognia Twej potęgi’ 
(šu‘la min šu‘lāt nār ǧabarūti-ka) wskazuje na ontologiczne pochodzenie duszy od samego 
Światła Świateł, ze świata ‘boskiej potęgi’ (‘ālam al-ǧabarūt), choć oczywiście nie w sposób 
bezpośredni. Co istotne, dla As-Suhrawardiego ‘ogień’ (nār) nie jest synonimem piekła, tak 
jak w tradycyjnym muzułmańskim obrazowaniu, lecz znakiem obecności Boga, a nawet 
idąc dalej ‘kalifem’ (ḫalīfa), a więc reprezentantem Światła Świateł wśród pierwiastków 
materii. Widać tu wyraźny wpływ idei zaratusztriańskich. Warto wspomnieć, że nasz autor 
przychylnie odnosił się do zaratusztriańskiej praktyki oddawania czci ogniowi (Suhrawar-
dī 1999, s. 130; Suhrawardī, Al-Mašāri…, s. 460). Z drugiej strony trzeba przyznać, że 
i w Koranie miejscami obraz ognia służy do oddania idei Boga, czy boskości – dotyczy 
to pewnych motywów w słynnym Wersecie Światła (āyat an-nūr) (24:35), a także wizji 
płonącego krzewu jaka była udziałem Mojżesza (20:9). Obrazy wywodzące się z tych 
dwóch fragmentów Koranu, zostały twórczo zreinterpretowane przez As-Suhrawardiego 
w traktacie Al-Alwāḥ al-‘Imādiyya dając asumpt do złożonej teorii opisującej rozwój zdol-
ności epistemologicznych pod wpływem mistycznej iluminacji oraz relacji ontologicznej 
między duszą ludzką, a intelektem czynnym (Suhrawardī 1999, s. 93–95).

Mimo, iż można do pewnego stopnia opisać Boga za pomocą jego imion, atrybutów 
i przymiotów, to ‘pełnia istoty’ (kamāl ḏāt) absolutu oraz jego ‘majestatu’ (ǧalāl) jest nie-
pojmowalna. Ani ‘ludzie’ (an-nās), ani nawet ‘aniołowie’ (al-malā’ika), a więc i intelekty, 
nie są w stanie w pełni jej zrozumieć (17). Intelekty jedynie ‘gubią się’ (tāhat al-‘uqūl) 
(18) ‘w nurcie boskich oceanów’ (fī tayyar biḥāri-ka), a powodzenie dusz w dążeniu do 
zbawienia nie jest zależne od ich zdolności pojmowania natury absolutu. Transcendencja 
najwyższego bytu zostaje jeszcze podkreślona użyciem cytatu z Koranu: „nie obejmują 
go spojrzenia” (lā tudriku-hu al-abṣār) (19). Oprócz zmysłów nie pojmują go również 
‘myśli’ (al-afkār), a najdoskonalszym sposobem poznania Boga wg As-Suhrawardiego 
jest bezpośrednie, mistyczne doświadczenie jego obecności.

20 Por. Suhrawardī, At-Talwīḥāt…, s. 67; Suhrawardī, Al-Mašāri‘…, s. 451–452.
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WEZWANIA SUPLIKACYJNE

W utworze, a właściwie w jego krótszej i bardziej pierwotnej wersji (Min da‘awāti-hi 
ayḍan) występują trzy wezwania suplikacyjne, podczas gdy w wersji bardziej rozbudo-
wanej (Al-Munāǧāt), z niewiadomych przyczyn brak jest jednego z nich. Ulokowane 
są one w drugiej części utworu przed wezwaniami o charakterze końcowym i cytatami 
z Koranu. Osoba mówiąca. wypowiadając się w pierwszej osobie liczby mnogiej, kieruje 
swoją modlitwę w imieniu jakiejś zbiorowości. Apostrofy wyrażają trójstopniową ścieżkę 
ku coraz wyższym celom etyki iluminacjonistycznej i mają swoje analogie w suplikacjach, 
jakie kieruje As-Suhrawardī do bytu najwyższego we wstępach lub zakończeniach swoich 
utworów doktrynalnych lub też inwokacjach zawartych w Al-Wāridāt wa-at-taqdīsāt. Akt 
modlitwy jest niezbędny, gdyż aby osiągnąć wyznaczone etapy ścieżki nie wystarczą 
samodzielne starania adepta. Konieczna jest tu zbawcza działalność bytu najwyższego.

Pierwszym etapem (I) jest ‘uwolnienie’ (taḫlīṣ) z ‘cielesnych okowów’ (al-‘alā’iq 
al-ǧismāniyya) oraz ‘mrocznych zasadzek’ (al-‘awā’iq aẓ-ẓulmāniyya), zgodnie z ilumina-
cjonistycznym rozumieniem tego, co ‘cielesne’ (ǧismānī) jako ‘mroczne’ (ẓulmānī) w opo-
zycji do tego, co ‘duchowe’ (rūḥānī), rozumianego jako ‘świetliste’ (nūrānī). Trzeba przy 
tym zauważyć, że ciemność sama w sobie nie jest w iluminacjonizmie niezależną zasadą, 
a jedynie stanem braku światła. Dusza, a właściwie cząstka światła, która w niej przebywa 
pragnie ‘wyzwolenia ze świata doczesnego’ (ad-dunya al-ǧismāniyya), w którym została 
uwięziona, a do którego ze swej natury nie przynależy. Dlatego As-Suhrawardī nazywa ją 
czasem ‘córką świętości’ (walīdat al-quds)21, natomiast okres jej przebywania w świecie 
materialnym ‘wygnaniem’ (ġurba)22. Dla uwolnienia konieczne jest zerwanie wielu więzów, 
które łączą ją ze światem materialnym, przede wszystkim ‘więzi z ciałem’ (‘alā’iq al-ǧasad) 
oraz ‘przedmiotami materialnymi’ (‘alā’iq al-mawādd), tak jak zostało to ujęte w Al-Wāridāt 
wa-at-taqdīsāt (Piątak, Between…, 2.3.3: 47, 2.3.12:123) 23. Do najważniejszych więzów, 
tych z których dusza uwalnia się na końcu, należą jej funkcje epistemiczne, tzw. ‘zmysły 
zewnętrzne’ (al-ḥawāss aẓ-ẓāhira) oraz ‘wewnętrzne’ (al-ḥawāss al-bāṭina)24. Uwalnianie 
duszy spod władzy materii jest stopniowe i związane z ‘praktykami ascetycznymi’ (riyāḍa 
lub taǧrīd), ‘etycznym samodoskonaleniem’ (tahḏīb al-aḫlāq) oraz sprawowaniem odpowied-
niego rytuału. Jej uwolnienie może dokonać się tymczasowo w trakcie snu lub ‘mistycznej 
wizji’ (mukāšafa), natomiast definitywnie nastąpić może dopiero w chwili śmierci.

Drugim etapem (II) jest ‘oczyszczenie’ (taṭhīr) z ‘nieczystości’ (riǧs) ‘materii’ (al-hayūlà), 
a więc grzechu i wszelkich śladów stanu związku ze światem materialnym. As-Suhrawardī 
w Wārid al-Waṣiyya al-Kabīra („Objawienie wielkiego testamentu”) mówi w podobnym 
kontekście wręcz o ‘brudzie materii’ (dans al-hayūlà) (Piątak, Between…, 2.3.13: 125). Stan 

21 Por. Piątak, Between…, 2.3.6: 97.
22 Wokół motywu wygnania duszy w świecie materialnym krąży fabuła opowiadania alegorycz-

no-symbolicznego As-Suhrawardiego pt. Qiṣṣat al-ġurba al-ġarbiyya, w którym to myśliciel rozwija 
typową dla siebie symbolikę geograficzną. Zob. Suhrawardī, Qiṣṣat…, s. 273–297.

23 Podobnie woła As-Suhrawardī w utworze At-Talwīḥāt mówiąc: „Wybaw nas od kajdanów 
materii” (naǧǧi-nā ‘an qayd al-hayulà). I tam, i w będącym przedmiotem zainteresowania niniejszego 
artykułu używa tych samych czasowników: ḫallaṣa (‘uwalniać’) i naǧǧà (‘wybawiać’). Prosi tam 
ponadto: „spraw abyśmy zasmakowali słodyczy wołania do Ciebie o pomoc” (aḏiq-nā bi-ḥalāwat 
munāǧāti-ka). Zob. Suhrawardī, At-Talwīḥāt…, s. 93.

24 W sposób obrazowy ukazuje to Risālat al-Abrāǧ („Traktat o wieżach”) gdzie każdy ze zmysłów 
symbolizowany jest przez wieżę lub mieszczącą się w niej komnatę. Zob. Suhrawardī, Risālat… , 
s. 461–471. Interpretacji tego utworu poświęcony jest artykuł autora: Piątak 2013, s. 46–55.
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zabrudzenia duszy ukazany został obrazowo w Wārid at-Tiḏkār („Objawienie przypomina-
jące”), gdzie ‘intelekt czynny’ (al-‘aql al-fa‘‘āl), utożsamiony z ‘władcą rodzaju ludzkiego’ 
(rabb an-naw‘ al-insānī) przemawia do duszy, która jest jego emanacją i talizmanem:

O grzeszna! Nie przyszłaś do nas jak tylko z obawy (ba‘da al-qunūṭ) przed panami 
obrzydliwości (arbab ar-riǧs). Biczowałaś się brudami obcych (qaḏarāt al-aǧānib). Jakże 
udzielić ci mam daru światła! (Piątak, Between…, 2.3.6: 97).

Oczyszczenie przeznaczone jest dla dusz, które odkryją swoje prawdziwe świetliste 
pochodzenie, po okresie zapomnienia. Zmazanie win dokonać ma się za sprawą boskiego 
‘miłosierdzia’ (raḥma), poprzez ‘światło’ (aḍ-ḍaw‘), które spala ‘grzechy’ (al-ḫaṭayāt) 
(Piątak, Between…, 2.3.6: 99). ‘Pożądanie natury’ (‘išq aṭ-ṭabī‘a) zamieni się wówczas 
w ‘oglądanie boskich świateł’ (mu‘āyanat aḍwā’i-ka).

Trzecim etapem (III) jest dostąpienie ‘iluminacji’ (išrāq), polegającej na wyemanowaniu 
epistemicznych ‘świateł akcydentalnych’ (anwār ‘araḍiyya) na duszę, a konkretnie na jej 
‘ducha’ (ar-rūḥ an-nafsānī). Odpowiada temu ostatnia suplikacja, gdzie osoba mówiąca 
błaga o zesłanie na jej duszę ‘błyskawic’ (bawāriq) i ‘słońc’ (šawāriq) będących odblaska-
mi bożego światła. Koniecznym warunkiem ich otrzymania jest ‘rozmyślanie’ (tafakkur) 
nad wyższymi domenami bytów duchowych (Šihāb ad-Dīn as-Suhrawardī 2009, s. 96). 
Światła te niosą ‘mądrość’ (ḥikma) – przesłanie pozwalające zrozumieć hierarchiczny układ 
kosmosu i przygotowujące cząstkę światła tkwiącą w duszy na podróż w górę po stopniach 
ontologicznej drabiny, o ile nastąpiło rzeczywiście definitywne oddzielenie duszy od ciała. 

Al-Munāǧāt As-Suhrawardiego, w swoich dwóch zachowanych wersjach, jest modli-
twą filozoficzną, w której zamiast koranicznych imion Boga (asmā’ Allāh al-ḥusnà) czy 
imion proroków użyte są techniczne terminy filozoficzne oddające pozycję bytu najwyż-
szego wobec innych podmiotów ontologicznych, a także niepoznawalność jego istoty. 
Bóg As-Suhrawardiego jest nie tylko transcendentny, ale również immanentny, gdy jako 
Światło Świateł emanuje odblaskami swojej chwały, natomiast na dusze zsyła iluminację. 
Jak każda modlitwa, jest ona również wyrazem uczuć osoby ją wypowiadającej, w tym 
wypadku mistyka, który świadomy jest kondycji duszy w świecie materialnym i pra-
gnie, aby przebywająca w niej cząstka światła powróciła do swego pierwotnego źródła. 
Doskonale podsumowuje to zamykający utwór werset Koranu (21): głoszący absolutną 
wszechmoc Boga oraz przesłanie o powrocie do niego.
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