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Noot van de auteur
Roemi zelf heeft zijn gedichten geen titels meegegeven. Dat was iets dat ikzelf niet kon laten.
Roemi stelt zich voor dit hele uit zes delen bestaande werk tevreden met een titel van één
woord: Masnavî, wat gewoon ‘Coupletten’ betekent. Dat plaatst het werk in de traditie van
verzamelingen wijze uitspraken uit het Nabije Oosten, waarbij Roemi echter wel breekt met
alle traditionele vormen. Hier titels aan toevoegen kan voortkomen uit conventie en kan
misleidend werken. Dit zijn in geen enkel opzicht op zichzelf staande of bescheiden verzen.
Het zijn emmers, opgehaald uit een gat, waarvan de samenhang, afgezien van welke naam
ook, haar eigen uitgestrekte, ingewikkelde loop neemt.
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INLEIDING
Ivoorsnijwerk

Enkele van deze gedichten bevatten de ‘Latijnse stukken’ uit Reynold Nicholsons

uitgave van Roemi’s Masnavî.1 Nicholson vertaalde alle zes boeken van de Masnavî
in het Engels, maar zette sommige stukken in het Latijn, waarschijnlijk om dingen te verbergen die zijns inziens onbetamelijk waren. Tot nu toe gingen deze
verhalen over seksuele uitspattingen en innemende maar als taboe beschouwde
dingen als het laten van winden en de stoelgang schuil onder hun gelatiniseerde
dekmantel.
Toch kunnen sommigen van deze gedichten zelfs vandaag de dag bepaalde lezers nog schokken en misschien tegen de borst stuiten. De dertiende eeuw was
een eeuw van vorsten en concubines en de met seksisme geladen beeldtaal en de
kennelijke verheerlijking van oorlog zijn voor de wijsheid die wij thans menen te
hebben niet langer aanvaardbaar. Maar we moeten niet vergeten dat deze verhalen niet in de eerste plaats over mensen gaan. Deze figuren vertegenwoordigen
impulsen in de mens, die kunnen optreden en ten goede of ten kwade kunnen
veranderen. De wereld van Roemi is een bonte verzameling schepselen die allen
op hun manier, geleid of misleid, deelnemen aan een Kosmisch Spel, dat je het
zich gaandeweg Verenigen van het persoonlijke met God zou kunnen noemen, de
groei van de ziel of het zich ontwikkelende, zich ontplooiende bewustzijn. Welke
naam je eraan geeft doet er voor Roemi niet toe.

1

Nicholson, R.A., The Mathnawi of Jalaluddin Rumi, 8 delen, Londen: Lusac & Co, 1925-40, Kritische uitgave, vertaling en
commentaar.
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De ervaring waarnaar ze verwijzen is echter zijn voortdurende vreugde en de diepe
dichterlijke energie die in hem opwelt.
Alles is voor deze dichter een metafoor. Volgens Mohammed is de Grotere oorlog, de Jihâd, de strijd die zich afspeelt binnen het zelf. Voor Roemi zegt alles wat
de mens doet – welke wreedheid, welke verblinding ook – iets over het innerlijk
leven. Elke door de liefde gedreven drang, hoe verwrongen ook, fungeert met
name als onderdeel van een groter Verlangen. Ogenblikken van schaamte op seksueel gebied, erecties en hun plotseling verslappen, de grenzeloze opwinding van
de clitoris, de gemene opwelling om de partner een seksuele loer te draaien – dat
zijn herkenbare vormen van gedrag en Roemi veroordeelt ze niet zozeer, maar bekijkt ze door een lens om zo een blik te werpen in de groei van de ziel, het diepere
onderwerp achter deze verhalen.
Dit alles vindt plaats binnen een grotere vraagstelling en zelfs binnen een bredere lach. Er is hier sprake van allerlei komische gevallen: het Jeroen Bosch-achtig
groteske van de verzen over het bewerken van een pompoen (blz. 170), de Chaucer-achtige slapstick van de bevelhebber die rondrent in z’n blote kont (blz. 62),
de verborgen tederheid van de verandering die Nasoe ondergaat (blz. 15). Maar
allemaal gaan ze over openbreken. Voor Nasoe gebeurt dat op het moment waarop hij seksueel in verlegenheid gebracht dreigt te gaan worden. Het overkomt de
kalief wanneer de mooie vrouw hem uitlacht omdat hij impotent is (blz. 66). Het
overkomt de gulzige gast wanneer hij de Profeet het bezoedelde beddengoed ziet
wassen (blz. 108). Het vindt plaats op momenten van de grootste kwetsbaarheid.
Deze didactische verhalen zijn een soort ivoorwerk – kunstig gesneden, drukke
figuren in verwarrende, bedreigende en echt idiote situaties – rond die gigantische, gebogen, ivoren tand. De hoofdpersonen zijn schuldig, wellustig, sluw,
vraatzuchtig, vernuftig en uiteindelijk open. Roemi geniet van de neergekrabbelde energie van elk verhaal, zelfs wanneer hij vraagt: ‘Waar hongert deze reusach10

tige tand naar?’ Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Deze helden en
heldinnen bewegen zich in de richting van een punt waar ze openbarsten waar
Roemi ambivalent tegenover staat.
Hij lijkt de lezers te willen achterlaten in de kaken van een hachelijke situatie,
heen en weer getrokken, zoals bijvoorbeeld tussen de twee heftige en plausibele
argumenten in ‘Een kibbelende man en vrouw’, dat een open einde heeft: ‘Dit
gekibbel ging de hele dag door en zelfs nog veel langer.’
Roemi kent talloze manieren om de complexiteiten van de groei van de ziel
weer te geven: een geweldig buitensporige komedie, een strenge hardheid over de
noodzakelijke discipline, een extatische zoetheid die optreedt op de momenten
van het visioen, enzovoorts. Sjams zelf zei over Roemi: ‘Elke dag neem ik in hem
een staat of hoedanigheid waar die er daarvoor niet was. ... Hij spreekt prachtige
woorden, maar stel je daar niet tevreden mee. Achter elk ervan gaat iets schuil
waar je hem naar zou moeten vragen.’
Deze verzameling verhalen is vol van de rijke ongrijpbaarheid, die zo sterk lijkt op
het breken van licht op een wateroppervlak.
Coleman Barks
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