„Alchemia Miłości zabiera nas do tawerny mistycznej miłości pełnej
oszałamiających skarbów sufickiej poezji. Odnajdujemy tu mistrzów miłości — z Rumim pośród nich — mistrzów, których
słowa przemawiają wprost do duszy. Z wdziękiem i mądrością
uczą nas oni prawdy o naszej wiecznej naturze oraz tego, w jaki
sposób serce otwiera się na Boga. Zachowaj te wiersze w swym
sercu i pozwól im odżywić tajemne i ukryte części swej najgłębszej
istoty”.
— Dr Llewellyn Vaughan-Lee
autor: Sufism: The transformation of the Heart (Sufizm: przemiana serca)

„Alchemia miłości to zachwycający, pochłaniający zbiór przekładów
ważniejszych perskich poetów sufickich. David i Sabrineh Fideler
ofiarowali nam wiarygodne interpretacje tych mistycznych tekstów
w godnej zapamiętania formie. Miłośnicy Rumiego z radością
odnajdą tutaj wielu innych autorów wywodzących się z tej samej
tradycji”.
— Prof. Carl W. Ernst
Wydział Nauk Religijnych, Uniwersytet Karoliny Północnej, USA

„Od wielu lat cenię wysoce oryginalną, rzetelną i piękną pracę
Davida Fidelera. Alchemia Miłości to owoc jego obszernej wiedzy
i poczucia estetyki. Przynosi nam ona nasycone muzyką słowa,
w których suficcy poeci kreślą subtelny most rozciągający się pomiędzy tym co ziemskie, a tym co duchowe, i oczarowują nas,
budząc w ludziach pragnienie przekroczenia samych siebie”.
— Thomas Moore
autor: Care of the Soul (Troska o duszę)
oraz Dark Nights of the Soul (Ciemne noce duszy)

„Oto jak sami sufi nauczają sufizmu: poprzez poezję jako alchemię.
A obecny przekład to prawdziwa transmutacja — przemiana złota
języka perskiego w złoto angielskiego”.
— Peter Lamborn Wilson
autor: Sacred Drift: Essays on the Margins of Islam
(Święty prąd: eseje o granicach islamu)
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Miłość jest starsza niż niebo i ziemia,
Miłość nie w naszym czasie się zrodziła.
				

— Hafez
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Słowo wstępne
To, co uwalnia cię
od twego małego ja

T

rudno znaleźć miejsce, w którym poezja, ze względu na
swe artystyczne i duchowe walory, ceniona byłaby wyżej
niż w klasycznej Persji. Przywiązanie do poezji przenika
perską kulturę także dzisiaj — teksty tradycyjnej muzyki
to niemal wyłącznie fragmenty sufickiej poezji mistycznej
takich mistrzów jak Rumi czy Hafez, a wielu mieszkańców
współczesnego Iranu jest w stanie przytoczyć z pamięci
dziesiątki lub nawet setki strof autorstwa wielkich mistrzów.
Także w zwykłych, codziennych rozmowach cytuje się
klasycznych poetów. Nawet uliczni domokrążcy okraszają
wierszem słowa zachęty do kupna swoich towarów.
W dawnych czasach nadworni poeci otrzymywali za swe
dzieła sowitą zapłatę, a do najbardziej cenionych klasyków
należeli właśnie suficcy mistycy. Każdego roku, tysiące tu-
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rystów odwiedza ich piękne, promieniujące spokojem grobowce — po części z powodu duchowego błogosławieństwa
(baraka), którego pielgrzymi spodziewają się dostąpić, odwiedzając takie święte miejsca.
Krótko mówiąc, poezja klasycznych twórców sufickich
nadal pozostaje żywa i wciąż uważana jest we współczesnej
kulturze perskiej za najwyższą formę literacką. Z historycznego punktu widzenia rytm i forma tej poezji okazują
się być tak mocno splecione z muzyką, kaligrafią, a nawet
z architekturą sakralną, że nam, ludziom Zachodu, w pierwszej chwili trudno jest pojąć ten wspaniale zintegrowany
świat — świat, w którym różne formy sztuki są tak całkowicie zharmonizowane ze sobą nawzajem, z codziennym
życiem, a także z najgłębszymi potrzebami człowieka. Chociaż wszystkie te formy sztuki z pewnością miały wzbudzać
zachwyt, nie są one formami „rozrywki”. Jest to sztuka,
którą należy postrzegać jako sacrum — zawsze mająca na
celu otwarcie duszy na bezpośrednie postrzeganie duchowego wymiaru rzeczywistości.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat, wśród czytelników
w Ameryce i Europie niezwykłą popularność zyskał suficki
poeta Dżalal ad-Din Rumi (1207-1273), co uczyniło go najlepiej sprzedającym się poetą na amerykańskim rynku. Rumi
urodził się w pobliżu miasta Balch na terenie dzisiejszego
Afganistanu. Jego ojczystym językiem był perski. Kiedy miał
około dziesięciu lat, jego rodzina, uciekając przed inwazją
Mongołów, osiadła w Konyi, w Turcji. Miasto to stanowiło
wówczas istotny punkt na jedwabnym szlaku. Tam Rumi
nauczał i tam również znajduje się jego grobowiec.
Dorobek Rumiego jest przeogromny. Jego najobszerniejsze dzieło dydaktyczne, Masnawi, składające się z ry-
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mowanych dwuwierszy, to ponad dwadzieścia pięć tysięcy
wersów podzielonych na sześć ksiąg. Jego Diwan (wiersze
zebrane) zawiera około pięciu tysięcy oddzielnych utworów
— ponad czterdzieści tysięcy wersów. We współczesnym
świecie Rumi — nauczający o duchowej sile miłości oraz
o boskiej jedności stanowiącej serce rzeczywistości, a także
serce wszystkich religii — stał się jednym z najbardziej cenionych duchowych przewodników. Jest on również najbardziej znanym ze wszystkich perskich poetów.
Podstawowym przesłaniem obecnego zbioru jest to, że
Rumi nie był sam. Jest on raczej wyjątkowym przedstawicielem o wiele szerszej tradycji perskiej poezji mistycznej,
w której znajdziemy te same tematy, to samo piękno i ten
sam wgląd. Perska poezja suficka to tradycja licząca sobie
tysiąc lat. Podobnie jak Rumi studiował dzieła swych poprzedników i czerpał z ich dziedzictwa, tak i późniejsi twórcy
znajdowali inspirację w jego dziełach. Z uwagi na to, że
współczesny odbiorca z reguły poznaje Rumiego jako zupełnie samotny głos wyrwany z kontekstu, łatwo mu przeoczyć
fakt, że poeta ten jest częścią żywej tradycji — tradycji istniejącej przed nim i kontynuowanej aż do dnia dzisiejszego.
Mamy nadzieję, że wiersze zebrane w tym tomiku pozwolą czytelnikowi zapoznać się z tą szerszą tradycją, i że damy
w ten sposób głos poetom dorównującym Rumiemu swym
geniuszem — innym mistrzom sufickiej poezji, których
dzieło utkane jest z tej samej duchowej przędzy. Dla podkreślenia spójności tej tradycji, zebrane tu wiersze nie zostały
uporządkowane według autorów, daty powstania lub tematu.
Pochodzą one od ponad osiemdziesięciu poetów. Czytelnik
zainteresowany chronologią znajdzie ich nazwiska i daty
śmierci (o ile są one znane) w indeksie na końcu książki.
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Większość wierszy w tym zbiorze to rubajaty, czyli czterowiersze: wiersze składające się z czterech wersów, których
przedmiot stanowi jedna centralna myśl lub temat. Każdy
z tych tetrastychów stanowi jednocześnie zwięzłe duchowe
przesłanie, medytację lub „mistyczny epigramat” o sformalizowanej strukturze, przywodzącej na myśl japońskie haiku.
Z historycznego punktu wiedzenia forma rubajat była dla
perskich mistyków formą pierwotną. Podczas sufickich zgromadzeń wiersze te, podobnie jak inne formy perskiej poezji,
śpiewano lub recytowano z towarzyszeniem muzyki.

Język perskiej poezji mistycznej
Wszystkie zebrane tu wiersze odzwierciedlają rozmaite
aspekty i nauki wywodzące się z pewnej duchowej tradycji — wewnętrznej, gnostycznej, czy też mistycznej tradycji
islamu znanej jako sufizm lub tasawwuf (oczyszczenie). Jednakże autorzy tych wierszy, podobnie jak ma to miejsce w
przypadku Rumiego, nie „przynależą” wyłącznie do Persji,
do świata islamu, czy nawet do samego sufizmu. Podobnie
jak Rumi, należą oni do całego świata, a w szczególności
do tych, którzy są w stanie doświadczyć istoty ich dzieł
i pojąć ich ducha. Jak wyraził to jednen z poetów, „Mieszkam w miejcu bez miejsca. Mój ślad jest bez śladu”. To
samo można powiedzieć o przedstawionej tu poetyckiej
tradycji, gdyż idea stojąca u podstaw tych dzieł jest ponadczasowa i nie jest związana z konkretnym narodem, czasem,
bądź miejscem.
Język perski niesie w sobie ogromne bogactwo i wielowymiarowość. Jedno słowo może wyrażać całe mnóstwo
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Cztery żywioły
W twej naturze
obecne są wszystkie żywioły,
posłuchaj więc
głosu mądrości:
Jesteś demonem
i dziką bestią
i aniołem
i człowiekiem —
Cokolwiek pielęgnujesz,
tym właśnie się staniesz.

Baba Afzal Kaszani

8

Blask Twojej obecności
Gdzież się podziała Twoja słodka pieśń?
Wróć i zagraj dla mnie.
Tak naprawdę
nigdy nie troszczyłem się
o rzeczy tego świata.
To blask Twojej obecności
wypełnia go pięknem.

Hafez

13

Królewski sokół
Na widok Twej twarzy tak blisko
tęsknotę i śmiałość poczułem —
zupełnie jak ćma,
co do świecy płonącej się zbliża.
Przyjdzie dzień, gdy z tej klatki żałosnej
dane mi będzie wyfrunąć.
Wtedy, jak sokół królewski,
swe skrzydła w locie rozwinę.

Chwadża Abd Allah Ansari

18

Przekład
poezji perskiej

W

iększość powszechnie znanych przekładów poezji Rumiego na język angielski powstała bez uważnego odniesienia
się do oryginalnego, perskiego tekstu. Wiele z nich stanowi
właściwie adaptacje akademickich tłumaczeń wykonanych
przed laty w dosłownie brzmiącym, suchym angielskim.
Te adaptacje, czy też tłumaczenia „z angielskiego na angielski”, są często bardzo piękne, lecz pojawiają się w nich
zniekształcenia i w toku pracy często gubi się pierwotne
znaczenie wierszy.
Przekład oznacza „przeniesienie” i nigdy nie może być
jedynie mechanicznym działaniem, lecz zawsze pozostaje
sztuką, szczególnie w przypadku poezji. Niezależnie od
podejścia tłumacza, niemożliwe jest wykonanie dosłowne-
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go przekładu wiersza z perskiego — lub też z jakiegokolwiek innego języka — tak, aby automatycznie „zagrał” on
w języku angielskim.
Wszystkie nasze tłumaczenia wykonaliśmy bezpośrednio
z perskiego tekstu, przestrzegając przy tym trzech podstawowych reguł, które, mamy nadzieję, pozwoliły wdzięcznie
przełożyć wiersze na współczesny język angielski:
1.

Tłumaczenie musi funkcjonować w języku angielskim jako wiersz (lub jako epigramat w przypadku
czterowierszy).

2.

Parafraza wierszy jest dozwolona, jeśli w ten sposób
można oddać znaczenie w bardziej zrozumiały sposób.

3.

W innych przypadkach tłumaczenie powinno być jak
najbardziej dosłowne.

Przestrzeganie tej metody pozwala nam zachować myśli
i znaczenia obecne w oryginale, zapewniając jednocześnie
dostatecznie dużo swobody, aby powstały dobre jakościowo
tłumaczenia.
Aby zilustrować, jak opisana powyżej metoda kształtuje naszą pracę, przedstawiamy tu dla porównanie naszej
wersji słynnego czterowiersza Rumiego z czysto literalnym
tłumaczeniem.
Tłumaczenie literalne:
Dzisiaj, jak każdego dnia,
jesteśmy zrujnowani — zrujnowani.
Nie otwieraj drzwi umysłu; chwyć za lutnię.

178

Przekład poezji perskiej

Istnieje wiele rodzajów modlitwy (namaz),
oddawania pokłonów (ruku)
i padania na twarz (sudżud) dla tego,
dla którego kierunkiem modlitwy (mihrab)
jest piękno Przyjaciela.
Nasze tłumaczenie (por. przekład polski na str. 29):
Today, like every day,
we are ruined and lonely.
Don’t retreat,
fleeing the emptiness
through the doorway of thinking.
Try making some music instead.
There are hundreds of ways
to kneel in prayer —
hundreds of ways to open
toward the heart
of the Friend’s beauty.
Podczas gdy tłumaczenie dosłowne sprawdza się dobrze jako
przedmiot badań akademickich, jak to kiedyś ujął Robert
Frost: tym, co wówczas umyka, jest poezja. Z uwagi na
mnogość technicznych terminów w ostatnich dwóch
wersach, dla angielskojęzycznego czytelnika taki literalny
przekład nie brzmi jak wiersz — brak w nim jest również
lirycznego wrażenia rytmu działającego jak spoiwo.
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Atrybuty (sifat) — różnorodne boskie przymioty lub właściwości znajdujące swój wyraz w tym co stworzone. Są
powiązane z imionami Boga (asma). Na przykład przymiot miłosierdzia odzwierciedlony jest w imieniu „Miłosierny”. Podczas gdy imiona oraz właściwości można
opisać, istota, czy też esencja Boga (zat) całkowicie
umyka opisowi (Zobacz także: Istota oraz Najpiękniejsze Imiona).
Bożek, bałwan — w znaczeniu pejoratywnym wszystko,
co stoi pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Użyte ironicznie słowo „bożek” może mieć także niekiedy znaczenie
przeciwne i odnosić się do Ukochanego lub Boga.
Człowiek Kompletny (al-insan al-kamil) — człowiek,
który stał się odzwierciedleniem wszystkich poziomów
istnienia oraz wszystkich boskich imion. Tłumaczone
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często jako „Człowiek Doskonały”, pojęcie to pojawia
się po raz pierwszy w pismach Ibn al-Arabiego. Człowiek
kompletny spoczywa uśpiony w każdej ludzkiej istocie,
musi jednak zostać przebudzony, urzeczywistniony.
Ćma — kochający, przyciągany przez światło Ukochanego/Ukochanej. Samoofiara ćmy ginącej w płomieniu
świecy stanowi przykład unicestwienia pod wpływem
czaru miłości.
Derwisz (darwisz) — dosłownie: „ten, który czeka
u progu”. Podążający ścieżką sufich, człowiek dążący
do duchowego ubóstwa i pustki.
Dwa Światy — ten świat i świat następny (zaświaty). Zwrot
„dwa światy” jest powszechnie używany w poezji sufickiej dla oznaczenia wszystkiego, co zostało stworzone.
Dzień Przymierza — w przedwieczności, kiedy stworzone
zostały dusze, Bóg zwrócił się do nich z pytaniem: A-lastu
bi-rabbikum — „Czyż nie jestem waszym Panem?”. Odpowiedziały mu one: „Tak, potwierdzamy to!” (Koran, 7:172).
W interpretacji sufickiej ta wymiana słów ustanowiła podstawowe przymierze pomiędzy Bogiem a duszami. Podczas
tej uczty, przed stworzeniem świata, dusze te piły razem
z Bogiem wino przedwieczności. Zdolność pamiętania
o tym wydarzeniu pozwala duszy powrócić do jej pierwotnego stanu poddania się temu co boskie.
Ego (nafs) — niższe, działające odruchowo ja, które musi
zostać oczyszczone. Użyte w tym znaczeniu słowo nafs
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str. 3, NIEWIDZIALNE KARAWANY | Wszyscy przybyli
na Koncert Miłości, fletu jednak nie widać — dosłownie:
„Wszyscy ludzie są na sama, lecz fletu nie widać”. Por.
„Sama” w słowniku terminów.
str. 5, WSPÓLNY JĘZYK | Wyjątek z Rumiego, Masnawi I,
1205-1207.
str. 7, KAMIENNE SERCA | Duchowy Koncert —
dosłownie: sama (patrz: słownik terminów).
str. 13, BLASK TWOJEJ OBECNOŚCI | Wyjątek z Hafeza,
Gazel 22.
str. 14, ZE WSZYSTKICH STRON | Dlaczego miałbyś
kierować modlitwy wyłącznie w jednym kierunku? —
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nawiązanie do kibli, kierunku modlitwy. W islamie
modlitwy odprawiane są zawsze z twarzą zwróconą ku
Mekce.
str. 17, ŚCIEŻKA STANĘŁA OTWOREM | moje serce
zostało uwolnione zarówno od wiary, jak i od niedowiarstwa
— zarówno wiara, jak i niedowiarstwo mogą być
postrzegane jako formy bałwochwalstwa. Pogląd, że Bóg
znajduje się poza wiarą i niewiarą to powszechny motyw
mistycznej poezji sufickiej.
str. 18, KRÓLEWSKI SOKÓŁ | śmiałość — w perskim,
dżanbaz – „lekkomyślny” lub „zdolny zaryzykować
życie”.
str. 21, SUFICKA CZAPKA | Wyjątek z Sadiego,
(Gulistan, księga 2, opowieść 15). Po cóż te wełniane
szaty i sufickie odzienie? — dla niektórych derwiszy
połatana szata (chirka) oraz inne rodzaje odzienia
noszone przez wtajemniczonych stały się źródłem
duchowej dumy.
str. 22, TREŚĆ I FORMA | W perskim oryginale jest to
bardzo abstrakcyjny, metafizyczny wiersz, w którym
boska esencja, czy też istota (zat) została przeciwstawiona
atrybutom, czy też przymiotom (sifat). Ostatni z wersów
naszego przekładu jest dosłowny, pozostałe wersy oddają
sens oryginału. („Istota” i „Atrybuty” — patrz: słownik
terminów).
str. 25, NAJWZNIOŚLEJSZE Z IMION | Jesteśmy
Skarbem zaklętym w tym świecie — według tradycji
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muzułmańskiej (hadis kudsi), Bóg wypowiedział słowa:
„Byłem ukrytym skarbem, który pragnął zostać poznany,
dlatego stworzyłem świat”. Słowo, które zostało w
tym wierszu przetłumaczone jako „zaklęty” to tilism:
talizman, magiczny obraz, amulet, zaklęcie.
| Najwspanialsze z Imion (esm-e azam), lub też
Najwyższe Imię to Allah. Wiersz wyraża pogląd,
że ludzkość — Adam — została stworzona na
podobieństwo Boga i stanowi lustro dla boskiej istoty
oraz jej atrybutów. Poeta Maghribi był pod wpływem
idei Ibn al-Arabiego.
str. 28, RZECZYWISTOŚĆ I POZORY | Prawdziwa
miłość to nie to samo, co miłość do pozorów — dosłownie:
„istnieje różnica pomiędzy prawdziwą miłością (eszghhaghighi) a miłością metaforyczną (eszgh-e madżazi).
Oznacza to, że istnieje różnica pomiędzy „boskim”
umiłowaniem Boga a „miłością metaforyczną”,
odczuwaną wobec człowieka. Jednocześnie
sufi utrzymują, że ludzka miłość może stanowić
bezpośrednią bramę do umiłowania boskości. Zgodnie
z powiedzeniem: „To, co pozorne jest mostem do
Prawdziwego”. Por.: Annemarie Schimmel, As Through
a Veil: Mystical Poetry in Islam (Oxford, One World
2001), strony 68-69.
str. 29, SETKI DRÓG | Są setki sposobów, by uklęknąć
w modlitwie; setki dróg, by skierować swe serce ku pięknu
Przyjaciela — dosłownie: „Istnieją setki rodzajów
modlitwy (namaz), oddawania pokłonów (ruku)
i czołobicia (sudżud) dla tego, dla kogo niszę modlitewną
(mihrab) stanowi piękno Przyjaciela”.

207

Indeks autorów

C

zterowiersze bywały często cytowane przez sufickich
autorów, a ponieważ jedynie nieliczni z nich podpisywali utwory swym nazwiskiem, wiele wierszy „błąka się” z
jednego zbioru poezji do drugiego i często przypisywane
jest więcej niż jednemu autorowi. Informacje biograficzne
na temat bardziej znanych twórców znaleźć można między
innymi w Historical Dictionary of Sufism (Słownik historyczny
sufizmu) Johna Renarda (Scareecrow Press, 2005).
Poniżej podajemy listę autorów wierszy zamieszczonych
w obecnym zbiorze wraz z numerami stron, na których
można znaleźć ich utwory. Tam, gdzie było to możliwe,
podajemy również daty ich śmierci według europejskiej
rachuby czasu.
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Alchemia Miłości
Abd al-Wsi Dżabali († 1160), 97
Abu Ali Ghalandar, Szah († 1324), 28, 157
Abu Sa’id Ibn Abi al-Chajr († 1049), 11, 45, 48, 55, 63, 108,
113, 139, 142
Ahmad Dżami († 1141), 163
Ajn al-Ghudat Hamadani († 1131), 9, 50, 129, 136
Amir-i Chosrow Dehlawi († 1325), 128
Andalib Kaszani, 130
Ansari, Chwadża Abd Allah († 1089), 18, 140
Attar, Farid ad-Din († 1221), 46, 58, 82, 84, 99, 122, 145
Awicenna (Ibn Sina) († 1037), 87
Aziz Kaszani, 153
Bacharzi, Sajf ad-Din († 1262), 15
Baghdadi, Madżd ad-Din († 1219), 101, 143
Baghi bi-Alah, Chwadża († 1603), 52
Baha ad-Din Amili († 1621), 65, 109
Bedil, Mirza Abd al-Ghadir († 1721), 51, 161
Binawa Badachszani, 19, 171
Chakani Szriwani († 1199), 57, 79
Chalil Taleghani, 155
Charaghani, Abu al-Hasan († 1033), 96
Chwadża Kermani († 1352), 12
Dara Szikoh († 1659), 93, 125, 134
Dżami, Abd ar-Rahman († 1492), 68, 110
Emad ad-Din Faghih Kermani († 1371), 41
Eraki, Fachr ad-Din († 1289), 49, 64, 74, 94
Fajjzi Turbati, 126
Fajz Fajjazi († 1596), 14
Fikri Chorasani († 1565), 78
Ghajrat Na’ini († 1800), 114
Ghasem Anwar († 1433), 116
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Indeks autorów
Ghazali, Abu Hamid Mohammad († 1111), 24, 132
Ghaznawi, Sejjed Hasan († 1161), 75, 152
Ghiri Baghdadi, 106
Ghunawi, Sadr ad-Din († 1274), 34
Gulzar Esfahani († 1946), 164
Hafez, Mohammad Szams ad-Din († 1389), 13, 20, 104,
112, 156, 168
Hamawi, Sad ad-Din († 1252), 59, 127, 131
Hatef Esfahani († 1783), 73
Hazin Lahidżi († 1766), 174
Hosejn Momin Jazdi, 158
Ibn Mohammad Hadi Reza Ghuli Hedajat († 1871), 37, 89
Kahi Kabuli († 1579), 133
Kamal ad-Din Isma’il († 1237), 135
Kaszani, Baba Afzal (xiii w.), 8, 31, 53, 146, 150
Kermani, Auhad ad-Din († 1238), 62, 80, 86, 105, 162
Kubra, Nadżm ad-Din († 1220), 95
Madżd ad-Din Taliba, 39
Maftun Hamadani († 1955), 69, 81, 124, 141
Maghribi, Mohammad Szirin († 1408), 3, 25, 32, 91, 166
Mahsati Gandżewi (xii w.), 17, 102
Mohaghghegh Ardabili Bidguli (xvii w.), 16
Morszidi Zawwari († 1620), 56
Mosztagh Esfahani († 1171), 121
Mozaffar Kermani († 1835), 70
Nadżm ad-Din Dija Razi († 1256), 44, 72, 159
Nasir ad-Din Tusi, Chwadża († 1274), 43
Naszat Esfahani (xix w.), 100
Nematollah Wali, Szah († 1431), 23, 42, 107, 111
Pur Baha Dżami (xiii w.), 144
Razi Ghaznawi († 1245), 103
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Alchemia Miłości
Rumi, Dżalal ad-Din († 1273), 5, 26, 29, 33, 47, 61, 77,
88, 92, 120, 138, 149, 151, 160, 169
Ruzbehan Baghli († 1209), 154
Sadi, Mosleh ad-Din († 1292), 7, 10, 21, 60, 67, 76, 90,
167, 173
Safi, Ali Szah († 1898), 30
Saghir Esfahani († 1970), 38
Sahabi Astarabadi († 1602), 85, 148
Sana’i Abu al-Madżd Madżdud († 1131), 4, 22, 27, 35,
54, 165
Sarmad († 1661), 118
Simnani, Ala al-Daula († 1336), 83, 170
Sohrawardi, Szihab ad-Din Jahja († 1191), 36, 147
Sultan Walad († 1312), 71, 115
Szahna Chorasani (xix w.), 98
Szams ad-Din Kermani, 117
Szams Szirazi († 1370), 123
Tabib Szirazi, 40
Talib Dżadżarami († 1479), 119
Tuti Hamadani (xx w.), 66
Walah Daghestani († 1751), 6, 172
Zajn ad-Din Nasawi, 137
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Transkrypcja

nazwisk i terminów w wydaniu polskim

W obecnym wydaniu nazwiska, terminy oraz fragmenty wierszy w języku perskim zapisane zostały za pomocą transkrypcji
uproszczonej stosowanej od wielu lat w nauce polskiej. Wyrazy
czytamy zgodnie z polskimi zasadami, bez potrzeby uczenia się
specjalnych symboli.
W wydaniu oryginalnym zastosowano transliterację języka
perskiego według zapisu przyjętego w opracowaniach anglojęzycznych. Nazwiska autorów oraz przykłady zapisane w ten
sposób znaleźć można na stronie internetowej Wydawnictwa
Barbelo: www.barbelo.com.pl. Może to być przydatne między
innymi dla tych, którzy chcieliby poszukiwać informacji o autorach wierszy zamieszczonych w tym zbiorze w źródłach
anglojęzycznych.
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Indeks wierszy

Alchemia Miłości, 168
Al-Kaba serca, 86
Bałwochwalstwo, 163
Banieczka piany, 78
Bądź jak ocean, 173
Bez Ciebie, 59
Bez przeszkód, 15
Bez śladu, bez imienia, 70
Blask Twojej obecności, 13
Bliskość, 165
Boski sekret, 108
Bożek wyobraźni, 10
Byliśmy razem, 62
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