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GEERT KIMPEN s-a nãscut în 1965, în Belgia. A urmat cursurile de regie
ale Universitãþii de Arte din Amsterdam. Din 1990 trãieºte în Olanda, unde
desfãºoarã o activitate prolificã ºi foarte variatã ca autor de piese de teatru
ºi cabaret, fiind ºi scenarist pentru televiziune. Pasionat de ezoterism ºi Cabala,
Geert Kimpen a semnat articole pentru o revistã de profil. A colaborat cu
Eric Woolfson la scrierea unui scenariu pentru musicalul Gaudi. Este autorul
unei piese, De verliefde componist (Compozitorul îndrãgostit), dedicate lui
Hector Berlioz. Cabalistul (De kabbalist, 2006), primul sãu roman, a devenit
un bestseller internaþional, fiind tradus în peste cincisprezece limbi, ºi i-a
adus comparaþia cu Paulo Coelho ºi Dan Brown. Ca urmare a acestui succes,
Geert Kimpen a mai scris un ghid despre cum poate Cabala influenþa pozitiv
viaþa oamenilor, Stap voor stap van wens naar werkelijkheid (2007). Al doilea
sãu roman, De geheime Newton (2008), este de asemenea un bestseller, cel
de-al treilea, Rachel, of het mysterie van de liefde, aflându-se în curs de apariþie.
Bazându-se pe biografia realã a unui înþelept evreu din veacul al XVI-lea,
autor al mai multor comentarii valoroase despre Tora, Zohar ºi Psalmi, romanul Cabalistul este rezultatul unei cãlãtorii a autorului în Israel, Egipt,
America, Anglia ºi Franþa, în încercarea de a descifra existenþa enigmaticã
a rabinului Hayim Vital (1543-1620).
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Binecuvântat este acela care,
dintre mii ºi mii de oameni, îºi întâlneºte sufletul-pereche.
Pentru Christine ºi Zonneke

„Rãu rãsplãtit e un învãþãtor, dacã rãmâi mereu ºcolarul lui.“
(Friedrich Nietzsche, Aºa grãit-a Zarathustra;
trad. de ªt. Aug. Doinaº)

PARTEA I

Þefat, 1563. Iarna (dupã calendarul evreiesc: 5323)

1. Vav He Vav:
Dumnezeu care cãlãtoreºte în trecut, prezent ºi viitor

„N-a fost o crimã, a fost un accident“, îºi tot zicea el în gând.
„Un accident regretabil.“ Nu el, ci taicã-sãu a fost acela care a
împins lucrurile la extrem. El l-a lãsat pe taicã-sãu sã-ºi vadã liniºtit
de devoþiunea lui obsesivã pentru învãþãturile Torei. ªi, atunci,
tatãl lui de ce nu l-a lãsat sã studieze alchimia?
Era limpede ca lumina zilei cã, în comparaþie cu Tora, alchimia
descria mult mai concret misterele vieþii. Alchimia îþi punea la
îndemânã formule, reþete ºi metode. Era o ºtiinþã practicã ce putea
fi verificatã experimental.
Pe când în Tora, singurul lucru sigur era cã nimic nu e sigur.
Nici mãcar pentru o frânturã de verset din Pentateuh nu gãseai
douã interpretãri care sã semene una cu cealaltã. De veacuri întregi,
rabinii scriau comentariu dupã comentariu, discutând la nesfârºit
despre adevãratul înþeles al Bibliei. ªi nu era chip sã-þi dai seama
în ce mãsurã tu, ca om, evoluaseºi. Pesemne cã rabinii se întreceau
care mai de care sã scrie cartea cea mai groasã, cu interpretarea
cea mai vagã. Tatãl lui se repezise ºi el sã se alãture acestei tradiþii
seculare ºi se mândrea cu recunoaºterea ºi prestigiul pe care i le
aduseserã cãrþile scrise.
Dar pentru Hayim asta nu era de ajuns. Hayim voia rãspunsuri concrete. Voia sã ºtie cum stau lucrurile cu viaþa. Care este
sensul existenþei. Dacã existã viaþã dupã moarte. Dacã viaþa apãruse
întâmplãtor. Dacã era posibil sã o supui voinþei tale. ªi, mai ales:
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dacã Dumnezeu exista, cine era El de fapt? Dacã Dumnezeu exista,
atunci voia sã aibã cu El o relaþie autenticã. Ca de la bãrbat la
bãrbat. Nu fusese oare creat dupã chipul ºi asemãnarea Lui? Atunci
sã se arate ºi sã nu se mai ascundã în hãþiºul versetelor biblice, care
lãsau loc unei puzderii de interpretãri. Voia ca Dumnezeu sã-l trateze ca pe semenul sãu.
Taicã-sãu era acela care cãuta mereu prilej de sfadã. ªi, încãpãþânat ca un catâr, nu se lãsa deloc, vrând sã-l târascã înapoi la
învãþãturile Torei. De câte ori nu-i spusese Hayim foarte limpede
cã astfel de încercãri n-aveau sorþi de izbândã! În cei trei ani de
când studia alchimia, Hayim gãsise mai multe rãspunsuri decât
în tot rãstimpul în care urmase ascultãtor cursurile de Tora.
Puþin îi pãsa lui cã întregul oraº îl cãina cã se lepãdase de studiul
Torei. În privinþa asta, în Þefat erai ca la þarã. Toatã lumea stãtea
cu ochii pe tine. ªi, mai ales, toþi încercau sã nu se abatã de la
datini, ca sã nu-ºi piardã astfel locul atât de jinduit în sânul comunitãþii. Cãci oamenii depindeau ºi economic unul de altul. Cumpãrau unul de la altul, lucrau unul la altul, îºi cereau pãrerea unul
altuia. ªi tocmai de aceea împãrtãºeau aceleaºi credinþe, aceleaºi
ritualuri, mergeau la aceleaºi sinagogi.
Dar Hayim îºi fãcea propriile lui alegeri, împotriva curentului.
El se împrietenea cu musulmanii, în vreme ce alþi evrei încercau
pe cât posibil sã nu aibã de-a face cu ei decât pentru negoþ. Un
prieten arab îi dãduse sã citeascã o carte despre alchimie. Iar lucrul
ãsta îi schimbase viaþa. Îl cuprindea ameþeala când se gândea la
tot ce dezvãluia ºi fãgãduia cartea aceea: cã, în ziua în care va fi în
stare sã facã aur, însãºi firea lui de om se va preschimba, dobândind
calitãþile aurului; cã va deveni nemuritor, va poseda toatã înþelepciunea ºi bogãþia din lume, iar sufletul sãu va ajunge la desãvârºire.
Pe cât de neînduplecat era taicã-sãu, care îl socotea un eretic
ce îºi petrece vremea cu îndeletniciri diavoleºti, pe atât de mult
sporea îndârjirea lui Hayim de a obþine roade. Pentru el, totul
devenise o întrecere cu taicã-sãu, care într-o bunã zi avea sã rãmânã
mut de uimire în faþa descoperirilor lui. O sã-i arate el cã Tora era
o fundãturã ºi cã adevãratele rãspunsuri se gãseau în alchimie.
Fãcea însemnãri minuþioase la fiecare experiment. Nãzuia sã scrie
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cartea supremã a alchimiei, ce urma sã serveascã omenirii drept
cãlãuzã. Nimeni n-avea sã mai pomeneascã despre terfeloagele lui
taicã-sãu. Dupã alchimie, Tora va fi de prisos, cãci se va socoti
cã exprimã o gândire învechitã, primitivã, atrãgãtoare în felul ei,
dar naivã, mult prea naivã.
Tatãl lui Hayim se mânia nespus când îl auzea vorbind astfel
despre Tora ºi despre legea evreiascã. I se pãrea strigãtor la cer cã
fiul lui îºi nesocoteºte rãdãcinile, ridicându-se împotriva a tot ceea
ce fusese pentru el scopul ºi credinþa vieþii. Dar acum nãdãjduia
cã plimbarea aceea pe colinele dimprejurul Þefatului o sã-l mai
apropie cât de cât de fiul lui. Poate cã Hayim îºi va aminti astfel
plimbãrile cu tatãl lui de pe vremea când era doar un copil. De
pe vremea când cuvântul tatãlui sãu era literã de lege. Poate cã-ºi
va aduce aminte cum tatãl lui îi insuflase respectul faþã de naturã,
pentru desãvârºirea Creaþiei lui Dumnezeu, cel care întocmise totul
în folosul omului, aºezând întreaga fire în bunã rânduialã. Dar
parcã toate vorbele lui de odinioarã fuseserã aruncate într-un sac
fãrã fund. Nici o amintire nu izbuti sã rãzbatã dincolo de zidul
pe care Hayim îl ridicase în sine ºi tatãl lui. Iar în chip de rãspuns,
el se mulþumise sã râdã sfidãtor.
Când s-au pornit ninsorile, cei doi au cãutat adãpost în peºtera
în care, spune legenda, Simon Bar Iochai se ascunsese vreme de
treisprezece ani de romanii care îl osândiserã la moarte. Misterul
peºterii parcã mai alungase rãceala dintre tatã ºi fiu. ªi, preþ de o
clipã, tatãlui chiar i se pãruse cã, atunci când vorbeºte despre fascinaþia lui pentru Cabalã, el ºi fiul lui vorbesc acelaºi grai. Hayim
avea o aplecare spre misticã, ºi cu asta, basta. De vreme ce pentru
el litera Torei îºi pierduse vraja, era oare cu putinþã ca studiul
înþelesurilor ascunse ale Pentateuhului sã-l aducã înapoi la turma
lui? De la bun început, trebuia sã fi trecut de patruzeci de ani ca
un învãþãtor într-ale Cabalei sã te primeascã printre discipolii sãi.
Tatãl lui Hayim cunoºtea destui oameni de vazã ca fiul lui sã poatã
fi excepþia de la regulã. Dar se agãþa prea uºor de aceastã nãdejde.
Hayim ºi-a dat seama de pãcãleala ce se ascundea în spatele
fãgãduielilor prin care tatãl lui încerca sã-l amãgeascã. Omul ãsta
nu mai contenea odatã? Oare chiar nu putea sã aducã vorba despre
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ceva fãrã sã urmãreascã, de fiecare datã, convertirea fiului sãu?
Credinþa asta a lui de nezdruncinat în propriul fel de a vedea lumea
îl scotea din minþi.
„N-a fost o crimã. A fost un accident, un accident regretabil.“
Aºa le spusese tuturor atunci când, cu rãsuflarea tãiatã, ajunsese
înapoi în Þefat. ªi nimeni nu pusese la îndoialã cuvintele lui.
Câþiva oameni se adunaserã degrabã ºi plecaserã în cãutarea
rãmãºiþelor pãmânteºti ale respectatului învãþat al Torei. Hayim
îi împãrtãºise secretul doar mamei lui. O nenorocitã indiscreþie
pentru care avea sã se cãiascã tot restul zilelor. Niciodatã nu-ºi
va mai da în vileag secretele. A fost un accident. Doar n-avea sã
plãteascã întreaga viaþã pentru un accident nefericit! Era un tânãr
care promitea, iar acest accident tragic nu trebuia sã arunce nici
o umbrã asupra viitorului sãu.

Þefat, 1570. Vara, ºapte ani mai târziu (dupã calendarul evreiesc: 5330)

2. Mem Het Yod:
Dumnezeu care îþi dãruieºte strãlucire

Îl chema Hayim Vital ºi era fiul lui Iosif Vital, vestitul comentator al Torei. Avea douãzeci ºi cinci de ani, era un tânãr chipeº
ºi ager la minte. Îºi închina tot timpul liber studiului Cabalei. În
fiecare dimineaþã, la ceasurile trei din zorii zilei, mergea împreunã
cu alþi nouã bãrbaþi sã urmeze învãþãturile lui Cordovero, marele
maestru al Cabalei. Cheile le þinea Hayim, pentru cã el ajungea
întotdeauna primul. Când deschidea uºa sinagogii, parcã i se deschidea ºi lui inima. Îi plãcea sã-ºi facã rugãciunea acolo, în întuneric,
în liniºtea desãvârºitã. Abia dupã aceea aprindea lumânãrile ºi fãcea
ordine în încãperea goalã unde se þineau lecþiile, care se gãsea la
dreapta, cum intrai în sinagogã. Hayim era cel mai tânãr învãþãcel din câþi primise Cordovero vreodatã la lecþiile lui. Ceilalþi
nouã studenþi aveau patruzeci de ani sau chiar mai mult. Patruzeci
de ani era vârsta la care erai socotit destul de copt la minte pentru
a putea sã te apuci de studiul Cabalei. Pânã la vârsta aceea îþi vei
fi fãcut un nume, îþi vei fi gãsit o femeie pe potriva ta, iar copiii
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vor fi ajuns destul de mari ca sã nu mai aibã aºa multã nevoie de
tine. La patruzeci de ani aveai destul timp sã te consacri lucrurilor
spirituale.
În Þefat, Hayim devenise þinta bârfelor ºi a pizmei. Mulþi dintre
cei care studiau Cabala socoteau cã li se cuvenea mult mai mult
decât lui Hayim un loc printre discipolii lui Cordovero. Oameni
deja în vârstã, care-l cunoscuserã pe bunicul lui Hayim ºi care
studiau Cabala de zeci de ani, îºi frângeau mâinile de ciudã când
vedeau cã un mucos pãrea sã fie privit ca un înþelept.
În comunitatea din Þefat, se vedea limpede cât de avansat în
studiul Cabalei te credea lumea. Exista o ierarhie limpede a maeºtrilor
ºi nimeni nu tãgãduia cã marele Cordovero trona în vârful ei.
Cordovero îºi alesese zece studenþi care, la rândul lor, dãdeau ºi
ei lecþii. Cu cât învãþãtorul tãu era mai apropiat de cercul de
studenþi din jurul lui Cordovero sau dacã, în cel mai fericit caz,
îi era student chiar acestuia, cu atât erai mai bine vãzut. Fiecare
elev era înnobilat de prestigiul de care se bucura maestrul sãu.
Hayim se ridicase studiind rãbdãtor cu maeºtri nu foarte însemnaþi. ªi-a ales cu grijã maestru dupã maestru, pânã când a ajuns
sã meargã la lecþiile lui Zimra, un elev al lui Cordovero. Hayim
nãdãjduia cã, dacã va fi la înãlþime, Zimra îi va pomeni numele
în faþa maestrului spre care tânjea inima lui. ªi poate cã, într-o
bunã zi, avea sã-ºi potoleascã setea direct de la izvor. Dar Zimra,
trufaºul rãtãcitor, nu vorbea decât despre sine.
ªi tocmai din pricina asta a cãutat Hayim în tot acest rãstimp
sã-i iasã în cale lui Cordovero. Mergea la aceleaºi sinagogi, la aceleaºi prãvãlii ºi fãcea plimbãri în picioarele goale pe colinele pe
unde ºtia cã umblã ºi Cordovero desculþ. Odatã, Hayim a îndrãznit
sã-i vorbeascã marelui maestru.
— Maestre Cordovero, a trecut Hayim la subiect fãrã prea multe
ocoliºuri, eu tânjesc sã-l aflu pe Dumnezeu. Lumea zice cã domnia
ta ai ºti cum pot sã-l întâlnesc.
Cordovero trebuie sã fi zâmbit vãzându-l pe tânãrul acela deznãdãjduit care tânjea atât de mult dupã cunoaºterea lui Dumnezeu.
S-a recunoscut pe sine în firea plinã de neastâmpãr a bãiatului,
fire care fãcuse ca ºi el sã se apuce de studiul Cabalei la vârsta de
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douãzeci de ani. „Era ca ºi cum, pânã la douãzeci de ani, aº fi fost
cufundat într-un somn adânc“, spunea el adesea. „Nici un gând
care-mi strãbãtea mintea la vremea aceea nu mi-era de folos.“
— Tinere, i-a rãspuns el, pânã în clipa în care ai rãsãrit din spatele acelui copac nu te cunoºteam, dar tu pe mine, da. De azi înainte
am sã te port în gândurile mele, pentru cã ºi tu mã cauþi pe mine.
Nu peste multã vreme, am sã iau masa de searã împreunã cu soþia
mea ºi am sã vorbesc despre alte lucruri, dar asta nu înseamnã
cã tu n-ai sã mai exiºti. Tot astfel existãm ºi noi mereu în gândurile
lui Dumnezeu.
— Aºadar e de ajuns sã-i atragem atenþia! a strigat Hayim cu
însufleþire.
— Sau invers, a zis Cordovero zâmbind. Poate cã cel care a
rãsãrit din spatele copacului ca sã-þi atragã atenþia era Dumnezeu
însuºi. Dumnezeu este în toate ºi toate sunt în Dumnezeu. Dar
el nu se aratã decât atunci când îl cauþi. ªi atunci îþi dai seama cã
Dumnezeu se afla deja înãuntrul tãu ºi aºtepta doar ca tu sã vrei
sã-l întâlneºti.
Cordovero îl poftise chiar atunci sã ia parte la lecþiile lui. ªi asta,
spre marea mânie a lui Zimra.
— Cordovero, te înºeli amarnic. Hayim nu e bun de nimic.
O sã vinã o zi când ai sã te cãieºti cã i-ai îngãduit unui lingãu ca
el sã ia parte la lecþiile tale. Dar atunci va fi ziua când oamenii
mi se vor închina mie ca lui Mesia cel mult aºteptat, îi strigase
Zimra cu înflãcãrare.
Din acea clipã, peregrinul cel atât de plin de sine încetase orice
legãturã cu Cordovero, devenind unul dintre duºmanii lui cei mai
înrãiþi. Lui Hayim nu i-a pãsat nici cât negru sub unghie. Locul
lãsat liber de Zimra a fost ocupat de el. Era acum cel mai fericit
tânãr din Þefat. Mergea þanþoº prin oraº ºi batjocura se prelingea
de pe el ca o ploaie blândã de martie.
În dimineaþa aceea, Hayim era ºi mai dornic sã înveþe decât
ceilalþi ucenici. Cordovero se oprise asupra unuia dintre principiile
de bazã ale Cabalei: înfrângerea egoismului.
— Este bine atunci când omul îºi dã frâu liber pe cât posibil egoismului. Cãci firea omului se îndreaptã dacã îºi priveºte egoismul
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