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SIR RICHARD F. BURTON (1821–1890). O figurã
remarcabilã, complexã, explorator, spadasin, antropologist ºi
lingvist renumit.
Richard Francis Burton s-a nãscut în 1821 ºi ºi-a desãvârºit
educaþia la Universitatea Oxford, fãrã însã sã se licenþieze. În
1842 s-a înrolat în armata indianã. Dupã ce a pãrãsit India în
1849, a cãlãtorit spre diverse destinaþii, inclusiv Mecca pe care
a vizitat-o deghizat, apoi Africa, Crimeea ºi Salt Lake City unde
a fãcut un studiu despre comunitatea mormonilor. În calitate de
consul a cãlãtorit în Brazilia, Damasc (din 1869 pânã în 1871) ºi
în Trieste unde a ºi murit. Scrierile sale vaste includ peste 40 de
volume de cãlãtorii, câteva care au ca temã folclorul ºi douã de
poezie, ca ºi traduceri din latinã ºi portughezã. Sir Richard vorbea 25 de limbi ºi numeroase dialecte ºi a devenit probabil
faimos pentru versiunile proprii ale lucrãrilor erotice arabe cum
ar fi O mie ºi unu de nopþi (1885–1888), Kama Sutra (1883) ºi
Grãdina parfumatã (1886 - din francezã). Notele sale sincere,
detaliate ºi extrem de valoroase, combinate cu fascinaþia sa pentru comportamentul ºi devierile sexuale fac ca traducerile sale sã
fie importante ºi plãcute ca lecturã, dar a riscat sã fie persecutat
din cauza lor în lucrarea Publicaþii obscene din 1857, ceea ce l-a
determinat adesea sã publice pe ascuns. La moartea lui, în 1890,
soþia sa Isabel i-a distrus lucrãrile ºi jurnalele, inclusiv unul dintre cele mai ambiþioase proiecte ale sale, o traducere a Grãdinii
parfumate din arabã originalã.
O mie ºi unu de nopþi este un amestec minunat de istorioare
magice povestite de frumoasa ºi tânãra ªeherezada care, dorea
sã-i fie cruþatã viaþa. Prezentate în Vest în 1704, aceste povestiri
se pãstreazã la fel de proaspete, amuzante, exotice ºi încântãtoare ca la prima apariþie.
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Prolog

<
n numele lui Allah, cel
Milostiv, care îºi revarsã mila
asupra tuturor! Lãudat fie
Allah, Regele Binefãcãtor,
Creatorul Universului, Stãpânul celor Trei Lumi, ºi
îndurarea ºi binecuvântarea sã cadã asupra Stãpânului
Nostru Mohammed, Prinþul Apostolilor!
Fãrã îndoialã, lucrãrile ºi cuvintele strãmoºilor noºtri
au devenit semne ºi exemple pentru indivizii din epoca
modernã, ei înþelegând în felul acesta ce s-a întâmplat
cu alþi oameni ºi sã fie precauþi; ºi sã citeascã cu
atenþie analele strãvechi despre tot ceea ce au experimentat alþii ºi sã fie astfel cãlãuziþi ºi reþinuþi.
De aceea, lãudat fie El, care a fãcut ca poveºtile din
trecut sã se transforme într-o povaþã pentru vremurile
noastre! Le-am moºtenit în poveºtile intitulate „O mie ºi
unu de nopþi“, împreunã cu celebrele legende ºi minuni.

Povestea
Regelui Shahryar
ºi a fratelui sãu

u mult timp în urmã trãia un
rege puternic în Banu Sasan,
pe pãmânturile Indiei ºi Chinei,
ºi la moartea sa a lãsat în urmã doar doi fii, unul în
floarea tinereþii, iar celãlalt ºi mai tânãr, amândoi cavaleri
curajoºi. Cel mai mare era un cãlãreþ cu totul ºi cu totul
deosebit ºi a devenit succesorul imperiului, conducând
împãrãþia cu atâta dreptate, încât era iubit de toþi oamenii
din regatul sãu. Numele sãu era Shahryar ºi l-a numit pe
fratele sãu cel mic, Shah Zaman, regele Samarcan-ului. În
anii care au urmat, fiecare frate a rãmas în împãrãþia sa
ºi a domnit cu atâta echitate ºi imparþialitate, încât
supuºii lor au fost foarte fericiþi. Totul a continuat aºa
douãzeci de ani, dar la sfârºitul acestei perioade,
Shahryar tânjea sã-l mai vadã o datã pe fratele sãu mai
mic înainte sã moarã.
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Aºa cã l-a întrebat pe vizirul sãu dacã ar fi o idee bunã
sã-ºi viziteze fratele, dar ministrul l-a sfãtuit sã nu facã
aºa ceva ºi i-a recomandat sã-i trimitã o invitaþie în scris
ºi cadouri prin vizirul sãu. De aceea, regele a ordonat sã
se pregãteascã imediat cadouri generoase, cum ar fi cai
înºeuaþi cu aur ºi bijuterii, mameluci, fecioare frumoase,
cu sânii mari ºi haine splendide ºi scumpe. I-a scris apoi o
scrisoare lui Shah Zaman exprimându-ºi dorinþa sã-l vadã
ºi a încheiat cu aceste cuvinte: „Sper, deci, ca fratele
meu sã mã onoreze cu vizita sa ºi îl trimit pe vizirul meu
sã facã aranjamentele necesare pentru cãlãtorie. Singura
mea dorinþã este sã te vãd înainte sã mor. Dacã mã
refuzi, nu voi supravieþui loviturii. Pacea sã fie cu tine!“.
Apoi regele Shahryar a sigilat scrisoarea, i-a dat-o vizirului ºi l-a îndemnat sã facã tot ce-i stã în putinþã ca sã se
întoarcã cât mai repede.
„Dorinþa ta e lege pentru mine,“ spuse vizirul, care a
început sã facã pregãtirile fãrã întârziere. Toate aceste
pregãtiri i-au luat trei zile ºi în zorii celei de-a patra zi îºi luã
la revedere de la regele sãu ºi îºi începu cãlãtoria peste
dealuri, deºerturi ºi vãi frumoase fãrã sã se opreascã zi ori
noapte. Bineînþeles, atunci când pãºea într-un regat al cãrui
stãpân era sub domnia Regelui Shahryar, era întâmpinat cu
cadouri magnifice ºi obligat sã stea acolo trei zile, rãstimpul
obiºnuit pentru ritualul de onorare al oaspeþilor. ªi atunci
când pleca în a patra zi, era escortat o zi întreagã ca sã
ajungã mai repede la destinaþie.
Îndatã ce vizirul se apropie de curtea lui Shah Zaman
din Samarcan, îl trimise înainte pe unul dintre marii sãi
oficiali sã-i anunþe sosirea. Curierul se prezentã înaintea
regelui, sãrutã pamântul ºi transmise mesajul. Dupã
aceasta, regele le-a ordonat mai multor nobili ºi lorzi din
regat sã îl întâmpine pe vizirul fratelui sãu cale de o zi distanþã
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de curtea sa. Dupã ce l-au întâlnit, l-au întâmpinat respectuos ºi au format un grup de escortã. Dupã intrarea în
oraº, s-a dus drept la palat, unde a sãrutat pamântul ºi s-a
rugat pentru sãnãtatea regelui, fericire ºi înfrângerea duºmanilor. Apoi l-a informat pe rege cã fratele sãu tânjea sãl vadã ºi i-a prezentat scrisoarea pe care Shah Zaman i-a
luat-o din mânã ºi a citit-o. În clipa în care i-a înþeles pe
deplin importanþa, a spus: „Nu pot refuza dorinþele
fratelui meu. Nu vom pleca totuºi pânã nu-l vom onora pe
vizirul fratelui meu cu trei zile de ospitalitate“.
Shah Zaman pregãti camere potrivite în palat pentru
ministru, ordonã sã se instaleze corturi pentru soldaþi ºi
le dãdu raþii de carne, bãuturã ºi altele. În cea de-a patra
zi se pregãti el însuºi pentru cãlãtorie, adunã laolaltã
cadouri somptuoase potrivite pentru mãreþia fratelui sãu
ºi-l numi pe vizirul ºef vicerege al regatului în absenþa sa.
Apoi a ordonat sã-i fie aduse corturile, cãmilele ºi catârii
ºi îºi stabili tabãra cu toate pachetele, poverile, slujitori ºi
gãrzi cu vedere spre oraº pentru a putea pleca spre capitala fratelui sãu devreme, în dimineaþa urmãtoare.
Cu toate acestea, în mijlocul nopþii ºi-a amintit deodatã cã a uitat în palat un cadou pe care voia sã-l ducã
fratelui sãu. Aºa cã se întoarse singur ºi intrã în odãile
sale particulare unde o gãsi pe soþia sa, regina, adormitã
în patul lui, þinând în braþele sale un bucãtar negru cu
trãsãturi aspre, pãtat de grãsime ºi murdãrie din
bucãtãrie. Dându-ºi seama de cele întâmplate, vãzu
negru înaintea ochilor ºi îºi spuse: „Dacã asta se întâmplã
când n-am pãrãsit încã oraºul, ce va face infidela asta
nenorocitã pe timpul lungii mele absenþe la curtea
fratelui meu?“.
Aºa cã îºi scoase iataganul, îi omorî pe amândoi dintr-o
singurã loviturã ºi îi lãsã pe pat. Se întoarse apoi în tabãrã
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