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Cãlãtoria

Luna aprilie a anului 1265
„Domnul meu, vin înaintea
lui Dumnezeu, înaintea
Domniei Voastre ºi înaintea
fraþilor ºi vã rog ºi vã cer în
numele lui Dumnezeu ºi al
Sfintei Fecioare sã mã primiþi
în rândurile dumneavoastrã
ºi sã-mi oferiþi onorurile
Casei.“
Ordinul templierilor
ernard Guils era neliniºtit, îl frãmânta ceva, iar
starea aceasta de spirit prevestea ceva de rãu augur. Cãlãtoria aceasta îi punea multe probleme, mai
multe decât se aºteptase, ºi se aºteptase, într-adevãr,
la multe. Nasul sãu fin, deprins sã detecteze pericolul, nu contenea sã-i trimitã semnale de alarmã.
Pentru început, îi era antipatic cãpitanul galerei
în care cãlãtorea, un oarecare Antonio d’Amato, un
veneþian cu faþa ascuþitã ºi ochi închiºi la culoare,
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de pasãre de pradã, care nu îl slãbeau nicio clipã.
Prezenþa lui îl deranja, în ciuda asigurãrilor date de
Marele Maestru. Nu era momentul cel mai potrivit
pentru a te încrede în oameni, iar senzaþia de a fi
urmãrit era mult prea puternicã, pentru a-ºi îngãdui
sã lase garda jos. Zâmbi cu ironie; la urma urmei,
era el însuºi un spion care se simþea, la rândul sãu,
spionat.
Era obosit ºi derutat, ca ºi cum o premoniþie
sumbrã s-ar fi abãtut asupra sa. Îºi pusese viaþa în
slujba rãzboaielor din Orient ºi din Occident, propriul sãu trup fiind o adevãratã încrengãturã de cicatrici, de oase prost aºezate, ca sã nu mai pomenim
de ochiul lipsã. ªi-a adus aminte pentru o clipã, cu
maximã precizie, de chipul lãncierului musulman
care îl rãnise ºi care nu a mai trãit pentru a-ºi admira
mãreaþa faptã. În vâltoarea luptei, nu îºi dãduse
seama ce pierduse ºi cã, începând din acel moment,
vederea lui era redusã la jumãtate. Bunul Jacques,
el Bretón, îl trãsese dupã el departe de luptã, în
timp ce el continua sã loveascã cu spada în stânga
ºi în dreapta, ca posedat, ignorând rana înspãimântãtoare, ignorând aproape totul. L-au îngrijit în Casa
Templului din Alcho, unde nu numai cã i-au vindecat acea orbitã golitã deja de viaþã, ci i-au salvat
ºi sufletul blestemat.
Pe atunci însã era tânãr ºi puternic, iar durerea,
trecãtoare. În schimb, acum pãrea cã i se cuibãrise
în oase, în stomac, în mãruntaie, în locul cel mai
ascuns al fiinþei sale ºi nu dãdea semne cã ar dori
sã-l pãrãseascã. Încercã sã se consoleze cu gândul
cã aceasta va fi ultima sa misiune ºi, dupã mulþi ani
în care îºi slujise stãpânul cu credinþã, ceruse sã-ºi
pãrãseascã slujba, iar maestrul primise. Se va retrage într-un loc liniºtit, aproape de vatrã, va lucra
pãmântul, va creºte cai. Îi plãceau aceste animale,
iar încrederea pe care o avea în ele era mult mai
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mare decât cea pe care le-o acorda oamenilor. Cu
puþin noroc, putea chiar sã revadã vreun membru
al familiei, asta dacã nu cumva muriserã cu toþii. De
treizeci de ani nu mai ºtia nimic despre ei.
Va fi din nou un templier ca oricare altul, va
putea fi recunoscut de toþi, va lãsa deoparte mãºtile
ºi deghizãrile; se va întoarce la obiceiurile de zi cu
zi, împreunã cu fraþii sãi, la viaþa sa, departe de intrigi ºi de rãzboaie. „Am petrecut prea mult timp
fãcând asta, se gândise el, prea mult timp schimbând mii de feþe, uitând-o în cele din urmã pe a
mea; poate cã tot ce mi se-ntâmplã înseamnã cã
nu-mi mai amintesc cine sunt de fapt.“
Îºi alungã aceste gânduri din minte. Îi abãteau
atenþia de la ceea ce trebuia sã facã ºi ºtia cã nu îºi
putea permite aºa ceva. Misiunea aceasta era foarte
importantã ºi maestrul se baza în totalitate pe el.
Trebuia sã ducã un pachet la Barcelona ºi, pânã ce
va fi ajuns la destinaþie, trebuia sã îl apere cu propria sa viaþã.
— Este o misiune de o importanþã vitalã, frate
Bernard, o misiune de care depinde însãºi existenþa
noastrã, îi spusese Marele Maestru, Thomàs de Berard.
Este neapãrat necesar ca acest pachet sã ajungã la
destinaþie, în Occident. Întotdeauna am avut încredere în capacitatea ta extraordinarã de a duce la îndeplinire o misiune, eºti cel mai bine pregãtit dintre toþi ºi datoritã þie avem unul dintre cele mai
bune servicii de informaþii; Templul îþi va rãmâne
îndatorat pentru totdeauna. Va fi ultima ta însãrcinare de acest fel, dupã care te vei putea retrage
unde vei dori. Aceasta îþi va fi rãsplata pentru toþi
anii în care ne-ai slujit cu loialitate.
Da, aceasta avea sã fie ultima lui cãlãtorie în calitate de spion al Templului; ºtia cã se putea încrede
în cuvântul lui Thomàs de Berard, pe care îl admira ºi îl considera un om integru ºi distins. Încã de
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la început, ºi trecuserã deja aproape nouã ani de
atunci, între ei se crease, dintr-o singurã privire, o
legãturã bazatã pe înþelegere reciprocã. ªi nu fusese deloc uºor sã lucreze cu maestrul Berard. De
la numirea sa ca Mare Maestru al Ordinului în 1256,
fusese nevoit sã facã faþã multor situaþii dificile, dar
mai ales sã înfrunte durerea ºi neputinþa de a opri
decãderea ºi distrugerea continuã a Statelor Latine
din Ultramar. Îºi vãzuse oamenii murind în timp ce
luptau cu disperare, în ciuda nepãsãrii Occidentului,
abandonaþi de regi ºi de Papã, care se arãtau mult
mai interesaþi de propriile lor bãtãlii pentru putere.
Ierusalimul, oraºul sfânt plãtit cu atâta sânge,
fusese pierdut în urmã cu ani buni, iar creºtinii care
populau Pãmântul Sfânt se luptau între ei, pãrând
sã fi uitat motivele care îi aduseserã pe acele tãrâmuri îndepãrtate.
Într-adevãr, erau vremuri grele, se gândi abãtut;
nimeni ºi nimic nu pãrea a fi în stare sã opreascã
acel îngrozitor dezastru. Era ca ºi cum infernul însuºi,
abandonându-ºi tenebrele, s-ar fi aciuat printre oameni. În misiunea aceasta îºi pierduserã deja viaþa
trei oameni, iar el devenise neliniºtit, punându-ºi întrebãri legate de conþinutul pachetului pe care îl
ducea ºi care fusese plãtit cu atâta sânge într-un
timp atât de scurt, având presimþirea sumbrã cã ºi
pe el îl pãºtea acelaºi pericol de moarte.
Îl îngrijorase foarte mult uciderea unui marinar
de pe corabia ancoratã în portul Limassol, din Cipru.
Jumãtate dintre marinarii care se îmbarcaserã au refuzat sã mai plece, spunând cã aceastã întâmplare
era un semn, o prevestire a morþii ºi a nenorocirii,
stârnind astfel furia cãpitanului veneþian.
Bernard Guils îºi riscase viaþa în nenumãrate
rânduri de-a lungul lungii sale cariere în slujba
Templului, dar, de aceastã datã, în mod straniu,
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simþea în jurul sãu adierea rece a morþii, ca ºi cum
toate superstiþiile ciudate ale marinarilor din
Limassol i-ar fi trecut prin suflet.
„Îmbãtrânesc“, se gândi, sprijinit de pupa ambarcaþiunii, în timp ce privea cum rãmâne în urmã
tot ceea ce îi era familiar, amintirea deºerturilor ºi a
primelor sale misiuni, de pe vremea când era un
tânãr cruciat. De la rãsãrit la apus, din locul în care
se iveºte soarele, pânã la cel în care trece dincolo.
Un fior de gheaþã îi strãbãtu ºira spinãrii, gândul
morþii nu îi dãdea pace, iar acest lucru nu îi plãcea
deloc. Nu prevestea nimic bun.
Rosti o rugãciune scurtã, punându-ºi speranþele
în Fecioara Maria, cea care patrona Templul. Mai
era puþin pânã la Barcelona, acolo unde va preda
acel pachet important, care, pãstrat sub cãmaºã,
direct pe piele, ajunsese sã facã parte din propriul
sãu trup. Îi simþea atingerea, simþea cum se freacã
de pielea de miel în care era învelit, îmbibatã de
sudoarea lui rece ºi umedã.
Da, în curând va ajunge la Barcelona, îºi va
duce la îndeplinire misiunea ºi va începe o viaþã
nouã.
Abraham Bar Hiyya stãtea aºezat pe covertã, peste
niºte corzi groase ºi privea cerul de un albastru
intens. Spera sã nu mai înceapã o altã furtunã.
Ultima, cea de acum o sãptãmânã, ciuruise nava
atât de tare, încât fusese convins cã îi era scris sã
moarã înecat în ocean. Dar nu se întâmplase aºa,
iar galera îndurase izbiturile valurilor fãrã a suferi
aproape nicio pierdere. Îºi atinse pieptul în locul în
care îi atârna rondela galben cu roºu, pe care
creºtinii îl obligau sã o poarte pentru ca lumea sã
poatã vedea cã este evreu.
9

„Vin vremuri grele“, îºi repetã în minte. Era un
gând care îl urmãrise fãrã încetare în ultimii ani ºi
pe care, fãrã nicio îndoialã, ceea ce se întâmpla în
jur îl vãdea zi dupã zi.
Fãcuse acel drum pentru a-ºi lua rãmas-bun de
la un vechi prieten. ªtia cã nu avea sã-l mai vadã,
cã nu va mai fi capabil sã facã din nou acea lungã
cãlãtorie. Medic fiind, nu se îndoia de faptul cã
boala nu îi va da liniºte mulþi ani de acum încolo,
deºi simþea cã era posibil ca problemele de sãnãtate sã fie doar o glumã în comparaþie cu cele pe
care le-ar fi putut avea din pricina faptului cã era
evreu.
Cãlãtoria în Palestina, la Haifa, pentru a-l vedea
pe Nahmanide1, îi umpluse mintea ºi sufletul de
tristeþe. Trecuserã aproape doi ani de când prietenul sãu fusese alungat din þara în care se nãscuse,
aproape doi ani de la marea nenorocire. Îl avertizase atunci asupra pericolului reprezentat de poziþia pe care o ocupa, de încrederea oarbã pe care
pãrea sã i-o acorde regelui, însã niciuna dintre vorbele sale nu l-au putut convinge de iminenþa pericolului care îl ameninþa.
În luna iulie a anului 1263, Jaime I, regele Cataloniei ºi al Aragonului, îi ordona lui Nahmanide, mai
cunoscut printre creºtini sub numele de Banastruc
de Porta, sã se prezinte la Barcelona pentru a pune
capãt controversei cu un convertit, Pau Cristiá.
Nobilimea, în special clerul creºtin, era entuziasmatã de astfel de puneri în scenã, în cadrul
cãrora se dezbãteau ºi se expuneau fundamentele
1

Pe numele sãu Moshe ben Nahman Gerondi, a fost
liderul evreilor din Spania sfârºitului de secol al XIII-lea.
ªef al rabinilor din Aragon ºi Catalonia, este considerat a fi
liderul evreilor de pretutindeni. În anul 1267, la vârsta de
72 de ani, emigreazã la Ierusalim, unde construieºte o sinagogã care îi poartã numele. (n.tr.)
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