
1

in vara anului 1998, profesorul Beltr6n Gull6n imprc-
u"a cu so1ia, de care ne leaga o mare prietenie, au petrecut
caeva zile in compania mea Si a soliei mele, tn casa noasEi
din El Roquedo, satul meu natal. inn-o seara, h timp ce
luam cina ln curte, ne-a martudsit ca unna sA termine ln
scurt timp haducerea unui manuscris descopedt in6mpli-
ror, al carui autor era un evreu din Lucena pe nume Ar6n
Alluf, care se considera a fi urmagul unuia dintre cele ,,zece
tibud raticite" ale lui Israel. Textul, dupa cum ne-a poves-

tit, dateaza viata lui Adam si a Evei dupd izgonirea din
Rai si relatiile dintre Cain 9i Abel. Ne-a dezviluit, de ase-

menea, ca inalte fele bisericegti, care nu doreau ca descope-

rirea si fie facuta publica, $i-au pus 1n miscare putemica
influenla pentru a ascunde existenta acelui codice, despre

care nu s-a mai ttiut nimic, ln ciuda faptului ca, aia cum
rezulta dintr-o serie de dovezi ralionale gi fundamentate, se

pare ca ar fi pastrat lntr-o sall speciala a Arhiyelor Secrete
ale Vaticanului, probabil sub menliunea suD srldlo 9i allat
in custodia unui arhivar al Yaticanului obligat sa presteze
juramanrul de iecrefo servando,In cazul in care ar ceda [en-
taliei de a citi documentul. Accesul la Arhiva Secreta,

dupa cum se gti€, este limitat. Beltrdn, in calitate de profesor
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universitar 5i de recunoscut cercetator specializat in filolo-
gie bibfica, a depus o cerere care cuprindea, printre alte

solicitari, consultarea manuscrisului. Raspunsul la acest

din urma aspect, chiar daca amabil, a fost direct si convin-
gator: ,,[...] Cu parere d€ rAu, vA comunica'm ca acest do-

cument nu exista in arhivele noastre". insa Beltriin era in
posesia unei copii fotografice. I-am spus atunci ca pe baza

acelei dovezi nu yedeam nici o piedica in publicarea tradu-

cerii, la care mi-a raspuns ca orice incercare in acest sens

era sortita discreditarii, caci ar fi considerata o invenfi€ a

cuiya care tanje$te dupa notorietate, or asta, in carcurile

academice, nu se iafta,

in ciuda increderii netamurite gi reciproce care exista

intre noi, nu am yrut sa-l intreb cum anume obfnuse fo-
tografiile, $i nici el nu a facut vreo aluzie in acest sens, pen-

tru a proteja, fari doar si poate, identitatea persoanei care i
le fumizase. Mi-a oferit, in schimb, o prezentare detaliata qi

precisa a codicelui, imprejuradle care au dus la descoperi-

rea acestuia gi periplul sau din momentul in care a fost re-

dactat in C6rdoba, in secolul al X-lea, pana la aparitia sa in
Italia, la sfarsitul secolului al XXlea. A insistat in mod

special pe un arnanunt care, in opinla lui, a fost cauza inte-
resului manifestat de catre Biserica in privinta manuscrisu-

lui. ceva ce a declansat masinaria curiala pina in momeniul

cdnd, cu subtila si conseoventa insistentA. care il caracteri-

zeaza, a reu$it sa intre in posesia cadii. Acel ceva era o

anexa care insolea textul lui Ardn Alluf gi pe care conduce-

rea bisericii se pare ca a considerat-o stanjenitoare pentu
interesele sale. Mi-a promis ca la sfar$itul vacaniei avea

sA-mi trimita traducerea Si o copie dupa setul de fotografii
ale manuscrisului gi ale anexei, ceea ce s-a $i intamplat.

inainte de a citi textul, am analizat atent fotografiile. in
somentele acelea, a$ fi dat orice sa tin in mana originalul.

Cartile vechi au in ele un farmec aparte, care depa$egte

irice imaginatie, o atraclie mistedoasa care decurge din pu-

:erea pe care o au de a pastra timpul intre paginile lor. Am
:EEait senzaliile despre care imi vorbea Beltriln atunci cand

!. referea la capacitatea de sugestie a unor texte ca Sefer

Tahkemoni al lui Iehuda al-Harizi, Mishneh Torah al lui
\laimonide, Mahberet al lui Menahem ben Saruq sau Sefer

za-Qabbalah al lui Abraham ben David, 9i bucuria sa in
iimp ce recita poemele tui Iosif ibn Abitur din M6rida, ale

iui Samuel ibn Nagrela Hanaguid, un evreu cordobez care

raia la curtea regilor Granadei, Habbus 9i Badis, 9i minu-

natele versuri ale lui Solomon ben Gabirol, dupa pa{erea

lui, unul dintre cei mai buni poeti nascuti in Spania.

Beltriin, datodta specializarii sale, a avut ocazia sa consulte

iot ceea ce au lasat mo$tenire matematicieni, geografi, fizi-
cieni, gramaticieni 6i astronomi care au transformat cuvan-

rul in unealta de lucru. $i i-am inleles pedect inflacararea

cu care imi vorbea.

Fiecare fotografie conlinea imaginea a ceea ce parea sa

t-re un pergament, cu inconfundabilul aspect ing,rlbenit al

documentelor imbatranite de hecerea secolelor. ln mare, in
afara unor coltruri rupte, pafea sa se fi conservat bine. Pe

primul dintre ele, scris cu caractere de dimensiuni.mai mari

lecat restul, se afla un soi de introducere. in fotografia nu-

marul 19, am observat urma lasata de ceva ce parea a fi pe-

tala unei flori, a$ezata probabil intre file pentru a fi uscata.

Ultirnele doui imagini reproduceau legatwa manuscrisului

de tipul ,liber quadratus, cum o numesc expe4ii -, facuta

din piele lucrata in repouss€, cu arabescuri artistice, iesite

din cine gtie ce atelier cordobez, $i cu o nervura fina pe
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cotor. Pe copefia, aparea numele autorului - Ar6n Yaaqob

ben Mizraim ben Elam - cu caractere latine, scrise probabil

de legator. Ulterior, am aflat ca respectiva coperta fusese

lucrata mai tarziu, in secolul al XIIlea sau al XIIIlea. Pa-

ginile, in numar de treizeci, erau numerotate pe arnbele fete

in co\ul din dreapta sus si erau scrise in ebraica, cu o cali-

grafie ingdjih, de catre o mana experta. Paginarea, cu nu-

mere arabe, trebuie ca a fost destul de taruie, pentru ca, de

obicei, la pergamentele legate se numerota ultima fila a fie-

ca,rei colite sau se folosea procedeul cunoscut sub numele

de reclami, constand in scrierea la finalul primei colile (pe

pagina para sau pe verso) a primelor cuvinte de pe urma-

toarea (pagina impara sau recto). in aceste pagini, se afla

zavorat secretul pe care Beltriin il deslu$ise, scopnd la lu-

mina semnificafiile sale cele mai profunde.

Lectura textului lui Ar6n Alluf m-a cucerit pur 5i sim-

plu, nu numai prin dimensiunea sugestiva a naratiunii pre-

zentate, foarte diferita de ceea ce se scrisese pana atunci pe

aceasta temi, ci gi prin faptul ci am tait senzatia de a fi pa-

huns intr-o lume a misterelor care depa$ea limitele stricte ale

naturalului si rationalului, cufundandu-ma. pe de-a-ntregul

intr-o lume a imaginatiei. Am inteles atunci foarte bine fas-

cinalia lui Beltr6n pentru dezlegarea complicatei urzeli care

zacea in paginile codicelui, ba chiar l-am suspectat de un

oaxecarg sentiment de vinovaue pentru profanarea lungului
somn al celor ne$tiute. inr-un fel, i-am invidiat munca,

pertru ca fusese capabil sa lumineze intunericul cu lam-

pagul Cunoagterii.

Vrajit de frumusetea pe care o contineau paginile codi-

celui, am hotarat sal fianspun lntr-un roman. M-am infor-
mat in privinta vielii 9i a operei lui Ar6n Alluf, despre care

nu auzisem nimic niciodata, cu toate ca, asa cum am putut
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rI14 era vorba despre un personaj destul de cunoscut in
cercul paleografilor, care, pe langa curiozitatea academica
pe care o fteze$te, suscita un interes deosebit prin misterul
care plutegte asupra persoanei sale, un mister care nu a fost
&slugit nici p6na astazi Si care ne indeamna sa-l localizan
Endeva intre realitate 9i legenda.

Sfatuit de catre Beltrdn, am consultat monografia scrisa

& F.D. Glocester, The biblicai eclecticism of Ardn AIIufl ,

ti Etude des controverses sous le regne d'Abdenaman IIP
de J.L. Rideau, un mare ebraist hispanofil care, timp de

mulli ani, a fost profesor emerit la Universitatea din Laval
tQuebec, Canada). Astfel, am aflat ci autorul nostru a intrat
in istorie drept Ar6n Alluf, nume care provine din faptul ci
a fost unul dinlJ.e allufim - maestru - al Scolii rabinice din
C6rdoba 9i unul dintre membdi sii cei mai importanti. S-a
nilscut in cartierul evreiesc din Lucena, in jurul anului 906.

C6nd Ar6n avea numai cinci ani, tatal siu, un prosper

!'omerciant de matasuri, s-a mutat cu familia la C6rdoba.

A fost preocupat de studiul biblic, de gramatica, lexicografie,

poezie, ftatematica, geografie ii ashonomie. A hait in capi-

ula califatului in plin apogeu al culturii omeiade, in timpul
srap6nirii lui Abderramrin al IIIJea 9i sub mecenatul medicu-
lui Abu Yusuf Hasday ben Isaac ibn Saprut, un evreu din Ja6n

care a ajuns vizir al califului, acesta numindu-l nasi - pin-
cipe - a[ tuturor comunitalilor evereiegti din al-Andalus, bar-

bal cu o vasa culturi, caruia i se atribuig, intle alte succese

farmacologice, redescoperirea vechiului tr'rrac. Hasday ibn
Saprut, caci a$a este cunoscut, ajucat, dupa cum se va vedea

: J.lecticismul biblic al lui Ardn Alluf', Ed. S. Field & D. Baker, Londra,
t2
r 
-Studiul controverselo. din timpul domniei lui Abderamdn al III-lea",

Ed. Losange, Monteal, Canada, 1959
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in continuare, un rol important in consolidarea legendei care

invaluie acest manuscris.

Ar6n Alluf a trait in C6rdoba Pana in anul 959, dupa

care a disparut fara sa lase nici o urma' De ce a disParut,

unde a plecat, cdnd 9i unde a murit, precum $i alte detalii

ale inexplicabilei sale disparitii continua sa ramana ni$te

enigme, insa, pana in acel moment, biografia sa este sufi-

cient de ampla gi de cunoscuta, ca de altfel 9i opera sa,

care confine o vasta creaiie epistolara, cuprinzdnd cores-

pondenla cu membrii academiilor babiloniene din Sura gi

Pumbedita referitoare la hapax legomena - cuvinte care

apar o singua daa in ca4ile care compun Biblia - 9i la alte

chestiuni de interpretare; cdteva povestiri in proza rimata

in stilul a$a-numitelor maqama arabe; un studiu referitor la

glosarul de termeni talmudici elaborat de caue Semah

Gaon in secolul al IX-lea; doua compendii de matematica,

primul privind geometria euclidiana 9i al doilea, de explica-

lii privind algoritrnii numerelor prime. precum si un com-

plex tratat de astronomie, Mai existA o intinsA lucrare de

geografie structurata in trei Pa4i: prima, dedicata comenta-

flllot la Cafiea drumuilor 5i a regatelor a istoricului arab

Abdul Kasim Abdulah ibn Kurdabeh; a doua, despre trara

Shinar in care s-au stabilit urmasii lui Noe dupa Potop; si a

treia, despre Pison, Ghihon, Hidechel 9i Perat, raurile Raiu-

lui menlionate in Facere gi pe care Ar6n Alluf le identifica

cu Inclul, Nilul, Tigrul 5i, respectiv, Eufratul. insa cea mai

cunoscuta scriere a sa este, fara indoiala, Desqe rasPunsuri

si raditie (Ha-Teshubot ve ha-Qabbalah), in care este cu-

prinsa esenia gandidi si a doctrinei sale.

A manifestat o permanenta preocupare Pentru a deslusi

inFlesul cel mai profund al cuvintelor confinute in scde-

rile biblice. De aceea, munca sa ca filolog, lexicograf 9i

gnmatician s-a ridicat deasupra simplei elaborari de dic-

sr(lare pe baz a radacinilor evreie$ti, intuind faptul ca deri-
.liile de limbaj exercita o enorma influenta nu numai in
tueniul religiei, ci $i ln creatia literara, in $tiinla $i filozo-

5c. frind are (sic) care domina mediul de viala al omului 9i

;zre ii condifioneaza eyolutia. Aceste consideratii l-au de-

rminat sa utilizeze metode care se indepaftau de scolastica

rdilionala, pentru a aprofunda sistemele mai apropiate de

redincio$i. Studiile sale comparatiye intre poezie - a fost

rieren apropiat al poetrilor $i gramaticienilor Dunas ben

Srruq gi Menahem ben Labrat, in ciuda yrajbei dintre

rssda - $i peisajele biblice sunt un model de interpretare

lr de claritate care uime$te pdn neasteptatele concluzii la

:are ajunge.

Impactul pe cale l-a avut printre evreii acelor timpud

4aritia lucra'rii Ha-Teshubot ve ha-Qabbalah a facut ca

L'€asta sa fie considerata cea mai importanta dintre scde-

rile sale.., dar nu gi cea mai misterioasa, pentru ca i se atri-

tuie de asemenea o carte enigmatica citata sub titlul Sefer

b.a4t ve ha-Tzelaiim (Cartea Luminii si a intuneicului),
despre care se stie foarte putin gi despre care se spune ca a

tost cauza mo4ii a doi prestigiogi specialigti in ebraica ve-

che, insarcinati cu traducerea ei. Sunt voci care sustin ca

3ceasta carte exisB fi este tainuita undeva in interiorul
SLINY, Universitatea Statului New York, unde a fost as-

.unsa de catre unul dinhe traducatorii saLi dupi ce a a{lat te-

ribilul secret cate zace in paginile sale. in lucrarea lui
Glocester sunt adunate cateya fragmente care, in opinia

ac€stui autor, ar putea proveni din cartea respectiva:

Nu exism Lumina fara intuneric, nici intuneric fara

Lumina, decat ln Nefiinta, unde este neant si nu exista
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nimic. insi din Nimic au fost facute lumea si universul care

o inconjoara, $i au fost facute difl Cuvantul Celui care a

facut cuvintele. [,..] Cilluzindu-md duPa Lumina Spilitu-

lui Creatorului, am ajuns pe taramul carc se afli la lasarit

de tara Nod $i am aflat Cele Doud Cuvinte care cheama

Lumina $i intunedcul [..,], iar Lumina nu ela ca aceea care

face sa se vada lucrurile, ci em Cunoa$tere a ceea ce a

fost. iar intunericul nu era oprirea Luminii, ci Cunoastere

a viitorului, caci erau Lumina inceputului $i lntunericul

Sfarsitului, iar aceste Cuvinte sunt [...] samanta inlelepciu-

nii Spiritului. ln cautarea lor am plecat din casa parintilor

mei 9i acum $tiu ca nu ma voi Putea lntoarce niciodattr.

Un taram indepartat ma a$teapta.l

Glocester tqi justifica ipoteza bazandu-se Pe Presupu-

nerea ca Ar6n Alluf, conform unor contemPorani ai sai'

era in cautarea limbii pe care Iahve a dat-o umanitatii

atunci cand si-a terminat lucrarea. Cauta, dupA cum suslin

ace$tia, rtrma$iiele limbii Raiului, cea pe caxe au vorbit-o

Adam gi Eva, cea care a facut ca stirPea umana salvata

dupa Potop sa se inteleaga Pentru a crea o specie care se va

raspandi in bata lumea, c€a care s-a inpa4it la Babel pen-

tru a da na$tere unor cuvinte noi. Ar6n Alluf cauta lirnba

umanitaui primitive, asa cum fusese ea conceputa de Iahve

pentru a fi data oamenilor. Ar6n Alluf cauta limba lui
Dumnezeu.

Sunt unii care, in ciuda a ceea ce s-a spus $i s-a scris ln

Fivinta disparutei Ca4' a Luminii si a intunercului, consi-

&a ca asupra lui Ar6n Alluf aPasa un blestem, ceea ce este

o abeirrditarc.
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in ceea ce privegte cele ,,zece triburi ratacite", dintr-unul

din acestea Eagandu-se $i Ar6n Alluf, istoria !i imaginalia

sa impletesc, iar acolo unde se termira una incepe cealalta,

Faptele, citate in ReEi 11, 17 , 6, se refera la deportarea dic-

ran de catre Surgon al Il-lea in anul 722 i.Hr. dupa inabu5i-

rca rascoalei celor zece triburi care formau aga-numitul

Regat de Nord sau Israel, supus Asiriei (celelalte doua Ei-
buri, al lui Iuda si al lui Veniamin, alcatuiau Regatul de Sud

sau ludeea).

Manuscrisul a fost gasit in Biblioteca Nazionale Marciana

din Venefia, in timpul inventarului efectuat cu scopul de a

!€ intocmi un catalog ac:rralizat al fondului acesteia. Des-

!-operhea s-a datorat unei inlanfuiri de intamplari fericite:

documentul era amestecat cu o serie de codice bizantine,

fara a avea numar de inregistrare, din care cauzi a rimas
necunoscut timp de mai bine de cinci sute de ani, fara sa-$i

dea seama cineva de existenta sa. Angajatul care l-a gasit a

observat ca pielea care invelea coperta era dezlipiB; a ridi-
cat-o pentru a verifica starea copertelor Si pentru al trimite

apoi la atelierul de restaurare, dar gi-a dat seama ca sub

piele se afla o a doua invelitoare, tot din piele. Prima din

ele facea referire la un tratat sefard de anatomie, iat aceea

care se afla dedesubt era gravata cu arabescuri, neavind
nici o semnatura. ln urma examinarii, s-a descoperit ca

prima coperta era falsl, pentru ca pe forzatul anterior, cel

care in mod traditrional se a$aza la inceputul codicelui pen-

mr a-l proteja, figura titlul lucrerii, detaliu neobignuit care a

mzit banuiala specialiptilor Studierea lui a fost incredin-

lata doctorului Massimo Braccasoro, profesor de paleografie

5i codicologie la Universitatea din Venetia, care, la rdndul shu,

a solicitat sprijinul lui Beltriin Gull6n pentru a-l transcrie $i

a-l interpreta. Traducerea prinelor rdnduri a transformat: F - Gb..c, op. crl., pp. 198-f 99 (n.a-)


