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În memoria mamei mele 



Trebuie să fim dispuși să renunțăm la viața pe care ne-am planificat-o, 
pentru a o putea trăi pe cea care ne așteaptă. 

JosephCampbell



DATE

Toate lucrăriledeartășiarhitectură,toate informațiiledeordin
științificși toateorganizațiilereligioasecareaparînacestroman
suntreale.



PROLOG

Învremecebătrânultrencucremalierăîșicroiaîncetdrumînsuspe
versantulamețitor,EdmondKirschpriveamasivulmuntoscareseînălța
deasupralui.Îndepărtare,construităînstâncamuntelui,uriașamănăstire
dinpiatrăpăreasuspendatăînaer,cașicândcinevaarficontopit-o,prin
cineștiecemagie,cubuzaabisuluivertical.

Atemporal, sanctuarul din Catalonia, Spania, rezistase inexorabilei
atracțiigravitaționalevremedemaibinedepatrusutedeani, fărăa-și
trădaniciodatăscopulpentrucarefuseseconstruit,aceladea-iizolade
lumeamodernăpeceidininteriorulei.

„Înmodironic,eivorfiacumprimiicarevoraflaadevărul,îșispuse
Kirsch,întrebându-secumaveausăreacționeze.Istoricvorbind,ceimai
periculoșioamenidinlumefuseserăîntotdeaunaoameniiluiDumnezeu...
maicuseamăatuncicândzeiilorerauamenințați.Iareumăpregătesc
săaruncotorțăaprinsăîntr-uncuibdeviespi.“

Când trenul ajunse pe culme, Kirsch zări o siluetă solitară care-l
aștepta pe peron – un schelet împuținat, înveșmântat în tradiționala
sutană catolică purpurie cu stihar alb, cu un zucchetto1 pe cap.
Recunoscânddinfotografiitrăsăturileosoasealeceluicare-lîntâmpina,
Kirschsimțiunneașteptatafluxdeadrenalină.

„Valdespinoavenitpersonalsămăsalute.“
Episcopul Antonio Valdespino era o personalitate importantă în

Spania–nudoarunprietenșiunsfătuitordeîncrederealregelui,ciși
unul dintre ceimai energici șimai influențimilitanți pentru păstrarea
valorilorcatoliceconservatoareșiastandardelorpoliticetradiționale.

1Acoperământmicşisfericpentrucap,purtatdeclericiiBisericiiCatolice(n.tr.)
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–EdmondKirsch,presupun, rosti episcopul înclipa încareKirsch
coborîdintren.

– În persoană, confirmă el zâmbind și strângând mâna osoasă a
gazdei. Vă mulțumesc, eminență, pentru că ați organizat această
întâlnire.

–Apreciezfaptulcădumneavoastrăațisolicitat-o,replicăepiscopul,a
cărui voce era mai puternică decât se așteptase Kirsch, limpede și
pătrunzătoare ca dangătul unui clopot. Nu se întâmplă des să fim
consultați de oameni de știință, și mai ales de cineva cu prestigiul
dumneavoastră.Peaici,vărog.

Valdespinoîșiconduseoaspetelepeperon,învremecevântulrecede
munteîișfichiuiasutana.

–Trebuie sămărturisesc, adăugă el, că arătați altfel decâtmi-aș fi
imaginat. Mă așteptam la un savant, dar dumneavoastră sunteți mai
degrabă...

Aruncând o privire cu o ușoară nuanță de dispreț spre elegantul
costumKitonK50șisprepantofiiBarkerdinpieledestruțaioaspetelui
său,continuă:

–...trendy,credcăecuvântul,nu-iașa?
Kirschzâmbipoliticos. „Termenul trendynumaie lamodădevreo

zeceani.“
–Deșiamcitit listarealizărilordumneavoastrăștiințifice, totnuștiu

foartebinecuceanumevăocupați.
–M-amspecializatînteoriajocurilorșimodelareacomputerizată.
–Decifacețijocuripecomputerpentrucopii?
Kirschbănuiacăepiscopulafișaunaerneștiutorînîncercareadease

arătacurtenitor.Fiindcă,știabine,Valdespinoerauncunoscătorextrem
debineinformatîndomeniultehnologieișiadeseaîiavertizapeceilalți
cuprivirelariscurileei.

–Nu, eminență.Teoria jocurilor este o ramură amatematicii care
studiazătiparelepentruaputeafacepredicțiicuprivirelaviitor.

–Ah,da.Parcăamcititcăațiprezis,cucâțivaaniînurmă,izbucnirea
uneicrizefinanciareînEuropa.Șiatuncicândnimeninuplecaurechea
la spuseledumneavoastră,ați salvat situațiaconcepândunprogramde
computercareareadusUniuneaEuropeanălaviață.Cumsunabutada
aceeacelebrăadumneavoastră?„Latreizecișitreideani,amvârstape
careoaveaIisuscândaînviatdinmorți.“

Kirschsimțiostrângeredeinimă.
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–Oanalogienefericită,eminență.Eramtânărpeatunci.
– Tânăr? râse episcopul încetișor. Și câți ani aveți acum...? Poate

patruzeci?
–Exact.
Bătrânulsurâseînvremecesutanacontinuasă-ifiefluturatădevânt.
–Eibine,ceisăracicuduhularfitrebuitsămoșteneascăPământul,

însălumeaesteacumacelortineri–ceicupreocupăritehnologice,care
staunecontenitcuprivirileînecranelevideo,înlocsășileîntoarcăspre
propriulsuflet.Trebuiesărecunosc,niciodatănumi-așfi închipuitcă-l
voi întâlnichiarpetânărulaflat înavangardamișcării.Știațicăsunteți
considerat un profet?

– În cazul dumneavoastră, un profet nu foarte priceput, eminență.
Cândv-amsolicitatoîntâlnireprivatăîmpreunăcucolegiidumneavoastră,
amcalculatcășanseledeaacceptaseridicaulanumaidouăzecilasută.

– Așa cum le-am zis colegilor mei, credincioșii au întotdeauna de
câștigatascultându-ipeceicarenucred.Doarauzindvoceadiavolului
putem apreciamai bine glasul luiDumnezeu.Glumesc, firește, surâse
bătrânul.Vărogsă-miiertațisimțulumoruluiînvechit.Dincândîncând,
filtreleautoimpusemaidaurateuri.

Cuacestecuvinte,episcopulValdespinoschițăungest.
–Ceilalțineașteaptă.Peaici,vărog.
Kirschzăridestinațiacătrecareseîndreptau–ocolosalăcitadelădin

piatrăaburcatăpebuzauneistâncialcăreipereteverticalcoborasutede
metri până într-o vale cubărită la poalele unor dealuri împădurite.
Descumpănitde înălțime,Kirsch își întoarseprivireade lahăul căscat
și-și urmă gazda pe poteca șerpuită, îndreptându-și gândurile spre
întâlnirea programată. Ceruse o audiență cu trei importanți lideri
religioșicaretocmaiparticipaserălaoconferințăînmănăstire.

Parlamentul Mondial al Religiilor.

Începânddin1893,sutedeliderispiritualiaiunuinumărdeaproape
treizecidemișcărireligioasedinlumesereuneaulafiecarecâțivaaniîn
locuridiferite,pentruosăptămânădedialoguriinterconfesionale.Printre
participanțiseaflaudiverșiclericicreștiniinfluenți,rabinievreișimullahi
musulmani din lumea întreagă, dar și pujari hinduși, bhikkhu budiști,
jainiști,adepțiaisikhismuluișialții.
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Parlamentul avea ca obiectiv declarat „cultivarea armoniei între
religiile lumii, construirea de punți între diverse mișcări spirituale și
celebrareacomuniuniiîntretoatecredințelereligioase“.

„Un țel nobil“, chibzui Kirsch, care-l considera totuși un exercițiu
inutil–ocăutarefărărostaunorpunctecomuneîntâmplătoareîntr-un
amesteeterogendepovești,miturișiînchipuiristrăvechi.

Continuând să străbată poteca alături de episcopul Valdespino,
Kirsch privi în jos, la stânca abruptă, şi-l străbătu un gând sardonic:
„MoiseaurcatunmuntepentruaprimiCuvântulluiDumnezeu,euam
urcatunaltulpentruafaceexactcontrariul“.

Motivațiapentruacestdemers,îșispuseseel,eraunaaobligațieide
ordinetic, însă știabinecăvizita luiacoloeraalimentată șideodoză
considerabilă de orgoliu personal – aștepta nerăbdător să simtă
mulțumirea de a sta față în față cu clericii aceia și a le vesti iminenta
prăbușire.

„Ațiavutșansavoastrădeanedefiniadevărul.“
– V-am citit CV-ul, spuse episcopul pe neașteptate, întorcându-și

privirea spre Kirsch. Am văzut că aţi studiat în cadrul Universității
Harvard.

–Da,însăn-amluatlicența.
–Înțeleg.Nucumulttimpînurmă,citeamcă,pentruprimadatăîn

istoria acestei universități, printre studenții ei sunt mai mulți atei și
agnosticidecâtceicareseconsiderăadepțiaiuneireligii.Esteostatistică
sugestivă,domnuleKirsch.

„Ce pot să zic? ar fi vrut el să-i răspundă. Studenții noștri sunt cu
fiecareanmaiinteligenți.“

Vântul sufla șimai tare cândajunseră în fața vechiului edificiudin
piatră. Înăuntru, în luminapalidăde la intrare,aerulpăreagreude la
mirosul dens al tămâii arse. Cei doi bărbați străbătură un labirint de
coridoareîntunecate.Kirschsestrăduiasăseadaptezelasemiobscuritate.
Înceledinurmăajunserăînfațauneiușidinlemn,neobișnuitdemici.
Episcopulciocăni,seaplecășiintră,făcându-isemnsă-lurmeze.

Nesigur,Kirschpășipesteprag.
Se afla într-o încăpere dreptunghiulară, ai cărei pereți înalți erau

ticsiți cu tomuri vechi, legate în piele. Rafturi suplimentare, separate,
mărgineau zidurile aidoma unor coaste, alternând cu radiatoare din
fontăcareșuieraușizăngăneau,dândimpresiastraniecăîncăpereaînsăși
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era vie.Kirsch ridică privirea spre pasarela cu balustradă ornată care
înconjuraetajulșiînclipaaceeaștiufărăurmădeîndoialăundeseaflau.

„Celebra bibliotecă de laMontserrat“, își dădu el seama, uimit de
faptulcăfuseseprimitacolo.Sespuneacăîncăpereaaceeagăzduiatexte
rare,chiarunice,lacareaveauaccesdoaraceicălugăricare-șidăruiseră
viațaluiDumnezeu,trăindsechestrațiacolo,peacelmunte.

–Ați cerut discreție, îi spuse episcopul.Ne aflăm în celmai retras
spațiualnostru.Puținidintreceideafarăauintratvreodatăaici.

–Unprivilegiugeneros.Vămulțumesc.
Pășind în urma episcopului,Kirsh se apropie de omasămare din

lemn,lacareașteptaudoibărbațiînvârstă.Celdinstângapăreaistovit
devreme,cuprivireaobosită șibarbaalbă, încâlcită.Purtauncostum
negru,boțit,ocămașăalbășiopălăriefedora.

–RabinulYehudaKöves,i-lprezentăepiscopul.Unfilosof prestigios,
autorulunorscrieriampledesprecosmologiaCabalei.

KirschseîntinseșistrânsepoliticosmânarabinuluiKöves.
–Îmifaceplăceresăvăîntâlnesc,domnule.V-amcititcărțiledespre

Cabala.Nupotspunecăle-amînțeles,darle-amcitit.
Kövesînclinădincap,afabil,și-șitamponăochiilăcrimoșicubatista.
–Iardomniasa,continuăepiscopulîntorcându-sesprecelde-aldoilea

bărbat,estereputatulallamahSyedal-Fadl.
Venerabilul cărturar islamic se ridică și surâse larg. Era scund și

îndesat,cuofigurăjovialăcarepăreasănusepotriveascădeloccuochii
luipătrunzători.Eraînveșmântatîntr-unsimpluthawb1alb.

–Iareu,domnuleKirsch,amcititpreviziuniledumneavoastrăcuprivire
laviitorulomenirii.Nupotafirmacăsuntde acordcuele,însăle-amcitit.

Kirshzâmbiîndatoritorși-istrânsemâna.
–Oaspetele nostru, reluă episcopul adresându-se colegilor săi, este,

așacumștiți,unapreciatprofesionistîndomeniulcomputerelor,specialist
în teoria jocurilor, inventator și un fel de profet al lumii tehnologice.
Ținândcontdesferadeactivitateadomnieisale,m-amiratsolicitareasa
de a ni se adresa în această formulă.De aceea, îl voi lăsa pe domnul
Kirschsăneexplicepentruceseaflăaici.

Cuacestecuvinte,episcopulValdespinoseașeză întrecolegii lui, își
împreună mâinile și ridică spre el o privire nerăbdătoare. Asemenea

1Veşmântarabasemănătoruneirobe,lungpânălagleznăşi,deobicei,cumânecilungi,
purtatîndosebiînţărilearabe.(n.tr.)
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jurațilorîntr-osalădejudecată,atitudineacelortreicreaoatmosferăcare
aminteamaidegrabădeInchizițiedecâtdeoagapăamicalăîntreniște
mințiluminate.Dintr-odată,Kirschconştientizăcăepiscopulnicimăcar
nu-ipregătiseșiluiunscaun.

Mai mult nedumerit decât intimidat, își studie o clipă gazdele
încărunțite.„DeciaceastaesteSfântaTreimepecareamsolicitat-o.Cei
TreiMagi.“

Luându-șiunrăgazdeoclipăpentrua-șiimpuneprezența,Kirschse
apropiedefereastrășipriviînjos,lasuperbapanoramăcaresedeschidea
dedesubt.Unmozaicdepajiștișipășuniscăldateînsoareacopereaovale
adâncă, lăsând apoi loc piscurilor ascuțite ale munților Collserola.
Departeînzare,undevadeasupraMăriiBalearelor,unfrontamenințător
denoridefurtunăîncepusesăseadunelaorizont.

„Cum nu se poate mai potrivit“, reflectă Kirsch, conștient de
tulburarea pe care avea s-o stârnească în scurt timp acolo, în acea
încăpere,însășiînlumeadeafară.

– Domnilor, începu el, întorcându-se brusc spre cei trei, cred că
episcopulValdespinov-atransmisdejadorințameadeconfidențialitate.
Înaintedeacontinua,așvreasărepetcăceeacevăvoicomunicatrebuie
păstratîncelmaistrictsecret.Maisimpluspus,cerdinparteafiecăruia
dintre dumneavoastră angajamentul că va păstra tăcerea. Suntem de
acordînaceastăprivință?

Ceitreibărbațiîncuviințarăînliniște–gestdesprecareKirschștiacă
eratotușiinutil.„Vorvreasăîngroapecâtmaiadâncaceastăinformație,
nicidecums-odifuzeze.“

–Măaflu astăzi aici, continuă el, deoarece am făcut o descoperire
științifică, una pe care o veți considera, cred, surprinzătoare. Este un
domeniupe care l-am studiat ani de-a rândul, cu speranța că voi găsi
răspunsul la două dintre cele mai profunde întrebări ale spiritului
omenesc.Iaracum,căamreușit,măadresezdumneavoastră,deoarece
credcăinformațiapecareodeținîivaafectapecredincioșiidinîntreaga
lumeîntr-unmodradical,provocând,probabil,oschimbaredeparadigmă
pecaren-așputeas-odescriudecâtca...explozivă.Înacestmoment,sunt
singura persoană din lume care cunoaște această informație. Şi mă
pregătescsăv-odezvălui.

Dusemânalabuzunarșiscoaseunsmartphonesupradimensionat–
unulconceputșirealizatînmodspecialpentrunevoilelui.Telefonulavea
ohusăviucolorată,cuajutorulcăreiaKirsch îlașeză în fațacelor trei
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bărbați ca pe un ecran de televizor. Peste o clipă avea să folosească
dispozitivulpentruaapelaunserverultrasecurizat,îșivatastaparolade
accesdinpatruzecișișaptedecaractereșivaaccesaounfişierstreaming,
o tehnologie multimedia prin care transferul de date de la sursă la o
destinaţieesteperceputcaunfluxcontinuu.

–Ceeacevețivedea, lespuseel,esterezumatulunuianunțpecare
spersă-lîmpărtășesclumiiîntregi,probabilcampesteolună.Darînainte,
am vrut să mă consult cu unii dintre cei mai influenți lideri religioși,
pentruaînțelegemaibinecumvafiprimităaceastăinformațiedeceipe
care-ivaafectaînmodulcelmaiprofund.

Episcopuloftă,părândmaidegrabăplictisitdecâtîngrijorat.
–Unpreambul incitant, domnuleKirsch.Vorbiți de parcă ceea ce

aveți de gând să ne arătați va zdruncina marile religii ale lumii din
temelii.

Kirschpriviînjur,latezaurulstrăvechidetextesacreşichibzui.„Nu
levazdruncinadintemelii.Levaspulbera“.

Apoiîicântăridinochipeceitreibărbațiaflațiînfațalui.Ceeacenu
știau ei era faptul că, peste numai trei zile, Kirsch intenționa să facă
publicăprezentareavideorespectivă,încadrulunuievenimentexploziv,
meticulos coreografiat. Iar atunci când o va face, oamenii din lumea
întreagăvor înțelegecă învățăturile tuturorreligiilordepePământau,
într-adevăr,unlucruîncomun.Toatesuntgreșite.


