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Prefaþã:
O cãlãtorie în vederea

explorãrii

Este un fenomen.
Succesul internaþional al bestseller-ului Codul lui Da Vinci l-a

luat prin surprindere chiar ºi pe cunoscutul sãu autor. Dan
Brown, care avusese deja succes cu romanele Fortãreaþa Digitalã,
Îngeri ºi Demoni ºi Deception Point, a mãrturisit totuºi: „Nu mi-am
imaginat niciodatã cã va plãcea atât de multor oameni”.1

De la apariþia romanului, în 2003, cartea lui Brown s-a vândut
în peste 36 de milioane de exemplare ºi a fost tradusã în 44 de
limbi… iar numãrãtoarea nu se opreºte aici.2 A dat naºtere
propriei industrii de produse derivate, printre care se numãrã o
ediþie ilustratã (cu 160 de imagini presãrate printre fragmentele
de text), ghiduri despre cum sã citeºti cartea, texte care combat
cartea, parodii ºi un documentar al postului de televiziune ABC3.
Compania Sony Columbia Pictures a plãtit, în 2003, ºase
milioane de dolari pentru drepturile de ecranizare ºi a angajat
rapid trio-ul Ron Howard, Brian Grazer ºi Akiva Goldsman (în
aceeaºi formulã, regizor/producãtor/scenarist, acest trio a
obþinut premiul Oscar pentru filmul O minte sclipitoare). În 2004,
în rolul personajului principal, Robert Langdon, a fost distribuit
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superstarul Tom Hanks, cãruia îi dã replica Audrey Tatou (actriþã
care a mai jucat în filmul Amelie), în rolul specialistei în
criptografie, Sophie Neveu.

Intriga romanului se dezvoltã în jurul uciderii curatorului
muzeului Louvre din Paris. Din cauzã cã victima este
înconjuratã de indicii ºi monograme derutante, este chemat
Robert Langdon, specialist în simbolisticã, pentru a rezolva
enigma. La investigaþie participã, alãturi de Langdon, specialista
francezã în criptologie, Sophie Neveu. Împreunã ei descoperã
implicarea curatorului decedat într-o societate secretã ai cãrui
membri îl includeau, printre alþii, pe Leonardo da Vinci.
Cercetarea unei crime devine brusc un demers pentru scoaterea
la ivealã a unei conspiraþii strãvechi ºi descoperirea unei relicve
religioase ºocante, de valoare inestimabilã, tãinuitã vreme de
secole.

Pe lângã vânzãrile spectaculoase, cartea Codul lui da Vinci a
reaprins interesul faþã de Leonardo da Vinci, în special, ºi pentru
arta Renaºterii, în general, faþã de cãrþi care abordeazã subiecte
istorice ºi teorii ale conspiraþiei, precum ºi un interes general
pentru teorii referitoare la Isus, Maria Magdalena ºi istoria
creºtinismului timpuriu.

Existã în toatã lumea persoane care, fiind fascinate de Codul
lui da Vinci – fie cã este vorba despre carte, fie despre film, fie
despre ambele – sunt interesate de o abordare mai profundã a
misterelor artistice, istorice sau spirituale. Personajele ºi intriga
lui Dan Brown au stârnit curiozitatea multora, au ridicat
probleme noi, i-au fãcut pe oameni sã-ºi punã întrebãri ºi i-au
lansat într-o cãutare fascinantã a rãspunsurilor. Milioane de
oameni vor sã afle mai multe despre societãþile secrete
menþionate în Codul lui da Vinci. Aceºtia sunt surprinºi de aluziile
la religiile misterelor ºi de dovezile în favoarea existenþei
elementului „sacrului feminin” în istoria creºtinismului. Ei cautã
cu disperare mai multe detalii despre Isus, Maria Magdalena,
relaþia dintre ei ºi Sfântul Graal. Îi intereseazã toate întorsãturile
ºi turnurile pe care le-a luat „adevãrul” din vremea lui Isus pânã
la conciliile din timpul împãratului Constantin. ªi-ar dori foarte
mult sã descopere niveluri mai profunde ale intrigii ºi

Prefaþã10
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conspiraþiei decât cele explorate de Robert Langdon, Sophie
Neveu ºi Sir Leigh Teabing în cartea lui Dan Brown. 

Despre aºa ceva este vorba în aceastã carte. Aºa cum
sugereazã ºi subtitlul, este o cãutare a rãspunsurilor, o explorare
mai amãnunþitã a temelor prezentate de roman. ªi, asemenea
romanului, aceastã carte este doar un început, pentru cã
subiectele pe care le vom discuta în paginile care urmeazã pot
constitui punctul de pornire a unei cãlãtorii a cunoaºterii care va
dura toatã viaþa.

Capitolele scurte care urmeazã dupã aceastã introducere sunt
structurate ca o serie de conversaþii. Personajele sunt fictive, dar
discuþiile lor se bazeazã pe conversaþii reale, iar informaþiile pe
care le menþioneazã sunt la fel de reale cum este cartea pe care o
þii acum în mânã. Din acest motiv, fiecare afirmaþie ºi fiecare
referire care este citatã vor fi însoþite, atât cât este posibil, de note
de subsol. Informaþii detaliate cu privire la editura ºi data
apariþiei cãrþilor citate apar în bibliografia de la sfârºitul cãrþii.
Singurele excepþii sunt referirile la fragmente din cartea Codul lui
da Vinci, în cazul cãrora va fi menþionat doar numãrul paginii. 

Deºi aceastã carte este destinatã în primul rând celor care au
citit cartea Codul lui da Vinci sau care au vãzut filmul, nu este
necesar sã fii familiarizat cu romanul pentru a te bucura ºi a
beneficia de acest mic volum. Recunoaºtem cã pe parcurs vor fi
divulgate câteva aspecte ale intrigii, dar scopul cãrþii de faþã este
sã aprofundeze afirmaþiile ºi conspiraþiile poveºtii, nu sã-i strice
farmecul pentru cititori. 

Aºa cã, te invit sã mã însoþeºti în aceastã cãlãtorie de cãutare
ºi descoperire a rãspunsurilor. Sã participãm la dialog ºi sã
pãtrundem mai adânc în misterele care au captivat deja
interesul atât de multor oameni.

Prefaþã 11
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Chris þinea uºa deschisã în aºteptarea prietenilor sãi, Matt ºi
Andrea. Mulþimea de spectatori se perinda pe uºã, iar el se

întreba dacã nu cumva s-au evitat din greºealã. 
– Aici sunteþi! – exclamã el. – Am crezut cã v-am pierdut!
Andrea îºi dãdu ochii peste cap ºi îl împunse cu cotul pe

prietenul ei: 
– M-a fãcut sã aºtept, în timp ce-i lãsa pe toþi ceilalþi sã iasã

înaintea noastrã.
Matt zâmbi timid: 
– Am vrut doar sã fiu politicos.
Cei trei îºi sincronizarã paºii în timp ce ieºeau din sala de

cineva, unde tocmai vãzuserã împreunã filmul Codul lui da Vinci.
Chris îi cunoºtea pe Matt ºi Andrea din timpul cursului de
orientare din anul trecut de la universitate, când le fãcuse
cunoºtinþã în perioada în care a lucrat la biroul de înscrieri. De
atunci, cei doi tot ieºeau împreunã. 

– Ei bine, – zise el, în timp ce traversau parcarea spre maºina
lor – ce credeþi?

– Despre ce? – întrebã Matt.

Capitolul

1

„N-am ºtiut niciodatã
aceste lucruri“
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– Se referã la film, iubitule – spuse Andrea. – Înþelegi? Filmul
pe care tocmai l-am vãzut.

– Aha – fãcu Matt, apãsând pe butonul telecomenzii pentru a
descuia maºina. Se aplecã ºi deschise uºa din dreapta pentru
Andrea. Apoi începu sã vorbeascã din nou dupã ce au intrat toþi
trei în maºinã:

– Nu ºtiu, spuse. – Îmi place Tom Hanks. Este un actor foarte
bun.

Andrea se rãsuci în scaunul de lângã ºofer. 
– Mie mi s-a pãrut fascinant. Adicã, n-am avut habar de toate

acestea.
– Cum ar fi? – întrebã Chris.
– Cum ar fi societãþile secrete.
– Ai auzit vreodatã de ele? – întrebã Matt în timp ce înscria

maºina în trafic.
Chris dãdu din cap în semn de negaþie. 
– Nu chiar. Cel puþin, nu înainte de a citi cartea.
– Cred cã trebuie sã citesc ºi eu cartea – îºi dãdu cu pãrerea

Andrea.
– N-ai citit-o? – o întrebã Chris.
Ea dãdu din cap cã nu.
– Dar tu? – îl întrebã Chris pe Matt.
ªi acesta negã: 
– Nu. Dar toatã lumea zice cã e foarte bunã.
– Te þine cu sufletul la gurã, asta e sigur – conchise Chris. –

Este uºor de citit ºi greu de lãsat din mânã. Aºa cã, ce-ar fi s-o
citim? Toþi trei. Am putea sã ne întâlnim o datã sau de douã ori
pe sãptãmânã ºi sã discutãm la o cafea. Ne-ar oferi mult mai
multe subiecte de discuþie decât un film de douã ore.

– E o idee grozavã – se entuziasmã Andrea. – Adicã, acum
chiar mã intereseazã sã aflu mai multe. Toate astea sunt lucruri
noi pentru mine.

– Cele mai multe sunt noi ºi pentru mine – spuse Chris. – Ce
pãrere ai, Matt?

Matt dãdu din cap. 
– Pãi, am un semestru destul de uºor – rãspunse el. – Aºa cã,

dacã faci tu cinste cu cafeaua, vin ºi eu.

Codul lui DaVinci. În cãutarea adevãrului14

C01-001.qxd  19/04/2006  13:43  Page 14



Andrea îl bãtu pe umãr pe prietenul ei:
– Eºti aºa de zgârcit, Matt!

Începe aventura

Dupã o sãptãmânã, Matt ºi Andrea se întâlnirã cu Chris la The
Daily Grind, cafeneaua lor favoritã, situatã pe una dintre cele mai
aglomerate strãzi din oraº; fiecare avea în mânã un exemplar din
cartea Codul lui da Vinci.

– Ce pãrere v-aþi format pânã acum? – îi întrebã Chris pe
prietenii sãi. 

Se aºezarã la o masã de la fereastrã. De o parte, un cuplu
stãtea de vorbã în dreptul unei reproduceri dupã Monet, iar de
cealaltã, stãteau doi studenþi care jucau ºah.

– Ai dreptate – spuse Matt. – Este greu s-o laºi din mânã.
– Sunt mult mai multe detalii despre conspiraþie – spuse

Andrea. – ªi este uimitor sã vezi asta. 
Deschise cartea la început ºi le atrase atenþia asupra

cuvintelor de pe prima paginã:

FAPT: Stãreþia Sionului – o societate secretã europeanã fondatã în
1099 – este o organizaþie realã. În 1975, Biblioteca Naþionalã din
Paris a descoperit pergamentele cunoscute sub denumirea de Les
Dossiers Secrets, care identificã numeroºi membri ai Stãreþiei din
Sion, printre care Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo ºi
Leonardo da Vinci.

Opus Dei este o organizaþie catolicã de o pietate ferventã,
recunoscutã de Vatican, care a constituit subiectul unei controverse
recente ca urmare a relatãrilor despre tehnici de spãlare a creierului,
coerciþie ºi despre o practicã periculoasã cunoscutã sub denumirea
de „mortificare corporalã”. 

Opus Dei tocmai a finalizat lucrãrile de construcþie, în valoare
de 47 milioane de dolari, la Sediul Central Naþional de pe
Bulevardul Lexington, nr. 243, din New York.
Toate operele de artã, monumentele de arhitecturã, documentele ºi
ritualurile secrete descrise în aceastã carte sunt reale.1

– Mda – spuse Chris, deschizându-ºi cartea la pagina

„N-am ºtiut niciodatã aceste lucruri” 15
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respectivã. – De la discuþia noastrã din maºinã am fãcut ºi eu
niºte sãpãturi.

– Ce-ai descoperit?

Ce este Opus Dei?

– Ce-ar fi sã încep cu Opus Dei? – întrebã Chris. – Este o
organizaþie realã din interiorul Bisericii Catolice.

– ªi este adevãrat ce scrie aici despre sediul central? – întrebã
Andrea.

Chris dãdu din cap în semn de aprobare. 
– ªi oamenii au acuzat gruparea de niºte lucruri, hm, dure.

Criticii lor spun cã ei practicã spãlarea creierului ºi coerciþia ºi
alte lucruri de genul acesta, în timp ce alþii spun cã nu e
adevãrat. Dupã câte îmi dau eu seama, este o grupare
conservatoare care atrage persoane foarte cucernice.

– Ba bine cã nu – ripostã Andrea batjocoritor. – Cãlugãrul
acela nebun e o persoanã foarte cucernicã!

Chris zâmbi.
– Cred cã personajul acela este rezultatul unei concesii poetice.
– Ce vrei sã spui? – întrebã Matt. 
– Orice roman de acþiune are nevoie de un personaj negativ,

iar un cãlugãr albinos dintr-o organizaþie obscurã este la fel de
bun ca oricare altul. Dar, deºi în Codul lui da Vinci se spune în
mod repetat cã el este cãlugãr, în Opus Dei nu existã cãlugãri.

– Da? – se mirã Andrea. – Dar de ce ar face aºa ceva? Autorul,
vreau sã spun.

Chris ridicã din umeri. 
– Cine ºtie? Dar realitatea este cã membrii Opus Dei sunt laici,

în marea lor majoritate. Doar mai puþin de trei la sutã sunt
preoþi.

– Dar este o grupare destul de înfricoºãtoare, nu? – întrebã
Matt.

– Nu ºtiu – recunoscu Chris. – Cu siguranþã, pasionatã.
Fireºte cã, dacã îþi este fricã de Biserica Romano-Catolicã, þi-ar fi
foarte fricã ºi de Opus Dei. Dar altfel, nu, nu cred cã sunt de
temut. Numai în roman sunt.

Codul lui DaVinci. În cãutarea adevãrului16
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Ce este Stãreþia Sionului?

– Bine, dar atunci cum e cu Stãreþia Sionului? – Matt sorbi o
gurã din cafeaua sa cu lapte ºi vanilie, apoi continuã. – Cartea
afirmã cã un rege francez, Godefroi Nu-ºtiu-cum, a înfiinþat
Stãreþia Sionului în 1099, imediat dupã ce a cucerit Ierusalimul.
Eu am ajuns mult mai departe cu cititul decât Andrea.

Ea îºi dãdu ochii peste cap: 
– Poate cã erai pânã asearã – i-o întoarse ea. – Dar am ajuns ºi

eu tot acolo. Regele Godefroi se temea cã secretul Sfântului
Graal va fi pierdut pentru totdeauna la moartea sa, aºa cã a
înfiinþat Stãreþia pentru a proteja secretul ºi a-l transmite din
generaþie în generaþie. În parte, asta avea de-a face cu gãsirea ºi
protejarea Documentelor… cum se numeau?

– Documentele Sangreal – interveni Matt.
– Da, astea sunt – spuse ea. – Fascinant este ºi faptul cã

Stãreþia existã ºi astãzi.2

Chris dãdu din cap.
– Puþin mai departe, în carte, este vorba despre descoperirea

dovezii existenþei Stãreþiei în Biblioteca Naþionalã din Paris, în
anumite documente care au ajuns sã fie denumite Les Dossiers
Secrets.

– Serios? – se mirã Andrea. – E fascinant!
Chris aprobã dând uºor din cap. 
– Da, tocmai de aici încep lucrurile sã devinã interesante –

spuse el.
– Ce vrei sã spui? – întrebã Matt.
– Pãi, se pare cã aceste documente existã cu adevãrat, dar s-a

dovedit cã sunt contrafãcute – spuse Chris.
– Cum adicã? – întrebã Matt.
Chris ridicã din umeri.
– Mda, un istoric pe nume Paul Maier spune cã Les Dossiers

Secrets au fost introduse în Biblioteca Naþionalã de cãtre Pierre
Plantard. Istoricul afirmã cã unul dintre tovarãºii de conspiraþie
ai lui Plantard a recunoscut cã l-a ajutat sã alcãtuiascã
documentele, inclusiv tabelele genealogice ºi listele cu marii
maeºtri ai Stãreþiei – Newton, Botticelli, Leonardo º.a.m.d.

„N-am ºtiut niciodatã aceste lucruri” 17
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– Glumeºti – spuse Andrea.
– Eu îþi spun ce am citit. ªi nici nu e singurul care susþine acest

lucru. Pânã la urmã, înºelãtoria lui Plantard a fost demascatã în
anii ’90 într-o serie de cãrþi în limba francezã ºi într-un
documentar BBC.3 Un editorialist de la New York Times a fãcut
public faptul cã Plantard era un antisemit care fusese condamnat
pentru înºelãtorie, în timp ce adevãrata Stãreþie a Sionului este o
micã grupare socialã înfiinþatã cu doar jumãtate de secol în
urmã.4

Andrea se rezemã de spãtarul scaunului. 
– Eºti sigur? Vreau sã spun, uite, chiar aici, pe prima paginã,

cartea spune cã este o organizaþie realã!
– Pãi, este – spuse Chris cu îngãduinþã. – Numai cã, în loc sã

fie fondatã în 1099, ca în carte, a apãrut mult mai târziu.
Singurele documente care susþin cã a existat înainte de 1956 –
când acest Plantard a înregistrat-o la autoritãþile franceze – au
fost demascate ca fiind niºte falsuri.5

– Dar este un roman, nu-i aºa? – întrebã Matt. – Aºa cã
autorul îºi permite câteva libertãþi pentru a elabora o poveste
bunã. Asta nu înseamnã cã totul este greºit.

Chris se ridicã în picioare ºi arãtã spre cãnile lor. 
– Mã duc sã-mi mai iau o cafea. Mai vrea cineva?
Andrea dãdu din cap în semn cã nu, dar Matt acceptã sã mai

ia o cafea cu lapte.

Cine sunt Cavalerii Templieri?

Când Chris se întoarse, peste câteva momente, cu bãuturile
calde, Andrea era pregãtitã. 

– Cum rãmâne cu cealaltã grupare, Cavalerii Templieri? –
întrebã ea. – ªi asta este tot o înºelãtorie?

– Nu – se grãbi Chris sã dezmintã.
– Vezi? – zise Matt.
– Unde ai ajuns cu cititul? – întrebã Chris.
Matt ridicã din umeri. 
– Sunt pe undeva între pagina 160 ºi pagina 170 – rãspunse

el.

Codul lui DaVinci. În cãutarea adevãrului18
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Andrea deschise cartea acolo unde lãsase un semn. 
– 175 – spuse ea.
Chris cãutã repede în exemplarul sãu. 
– Pãi, sunteþi acolo unde trebuie. La pagina 171 scrie cã

Robert Langdon afirmã cã Stãreþia Sionului a creat o organizaþie
armatã – „un grup format din nouã cavaleri, numit Ordinul
Cavalerilor Sãraci ai lui Cristos ºi ai Templului lui Solomon. Sunt
mult mai cunoscuþi sub numele de Cavalerii Templieri.”6

– Stai puþin! Îl întrerupse Andrea, iar în glas i se fãcu simþitã
dezamãgirea. – Dacã Stãreþia Sionului nu a existat niciodatã, ea
n-ar fi putut crea Ordinul Cavalerilor Templieri.

– Adevãrat – aprobã Chris. – Partea aceasta este ficþiune. Dar
a existat un grup numit Cavalerii Templieri.

– A existat? – se minunã Andrea.
Chris încuviinþã din cap. 
– Mda. Cartea spune cã ei s-au dus la Ierusalim sub

„pretextul” acordãrii de protecþie pelerinilor creºtini pe
drumurile Þãrii Sfinte, dar, de fapt, erau în cãutarea
documentelor Sangreal, despre care credeau cã erau ascunse sub
ruinele Templului lui Irod. Cartea nu spune cã le-ar fi gãsit
vreodatã, dar îl lasã pe cititor sã presupunã cã le-au gãsit ºi cã au
folosit aceste documente pentru a ºantaja Vaticanul ºi pentru a
acumula o imensã avere ºi putere în toatã Europa.

– Da! – exclamã Matt. – Aici am ajuns ºi eu cu cititul.
Rãsfoi câteva pagini.
– Cartea spune cã Papa Clement al V-lea a decis sã-i înlãture

ºi sã le confiºte averea împreunã cu secretele cu care aveau la
mânã Vaticanul. El a pus la cale un plan, împreunã cu regele
Filip al IV-lea, prin care sã-i prindã pe toþi cavalerii ºi sã-i ardã pe
rug, distrugând astfel ordinul Cavalerilor Templieri. Totuºi
câþiva au reuºit sã scape.

Se opri din citit pentru o clipã, în timp ce ceilalþi îl priveau
cum cautã ceva pe paginã. 

– Spune cã Papa voia documentele dar nu le-a obþinut
niciodatã, pentru cã ele fuseserã date Stãreþiei, de cãtre cavaleri.
Se presupune cã Stãreþia le are ºi în ziua de azi.7

– Este adevãrat? – întrebã Matt.
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– Pãi, da ºi nu – rãspunse Chris. Apoi scoase o paginã de caiet
de undeva, de la spatele cãrþii. – Uite ce am aflat pânã acum.
Ordinul Cavalerilor Templieri a fost înfiinþat în anul 1118 d. Cr.
de cãtre Hugh des Payens.8 Dar nu am gãsit nicio dovadã
conform cãreia Cavalerii Templieri sã fi avut vreo altã misiune
decât aceea pe care au menþionat-o, mai mult sau mai puþin, toþi
istoricii, pânã când a scris Dan Brown aceastã carte.

– Care era misiunea lor? – întrebã Andrea.
– Protejarea pelerinilor în Þara Sfântã9 – rãspunse Chris.
– Nu e una foarte palpitantã – replicã Andrea. 

Ridicã exemplarul sãu din Codul lui da Vinci ºi spuse: 
– Cred cã îmi place mai mult aceastã versiune.
Chris zâmbi. 
– ªtiu ce vrei sã spui – zise el. – Cavalerii chiar s-au îmbogãþit,

dar prin darurile primite de la pelerini, nu prin ºantajarea
Bisericii. ªi, în cele din urmã, s-au întors în Europa nu pentru cã
ar fi gãsit vreo comoarã misterioasã, ci din cauzã cã, în anul 1291,
toþi creºtinii au fost alungaþi din Ierusalim dupã ce ultima
fortãreaþã a Cruciaþilor, care se afla la Acra, a cãzut în mâinile
musulmanilor.10

– Deci altã licenþã poeticã – sugerã Matt. – Nu e nevoie ca
romanul sã respecte neapãrat datele istorice. Cele mai multe
romane sunt ficþiune purã. Acesta conþine mãcar câteva date
reale.

– Da, dar partea cu conspiraþia mã fascineazã pe mine cel mai
mult – spuse Andrea. – ªi începe sã sune de parcã cea mai mare
parte a conspiraþiei ar fi purã ficþiune.

Matt ridicã din umeri.
– Dar este o ficþiune reuºitã – spuse el. – Te intereseazã destul

de mult ca sã continui sã citeºti, nu-i aºa?
– Da, recunoscu ea. Dar parcã n-aº vrea sã ºtiu care sunt

pãrþile reale ºi care sunt cele inventate.
– Atunci n-o sã vrei sã ºtii ce am aflat despre persecuþia

Cavalerilor Templieri – spuse Chris.
– Poate cã ea nu vrea – replicã Matt – dar eu vreau.
Chris se uitã spre Andrea, care fãcu un gest prin care arãta cã

n-o intereseazã, se ridicã ºi spuse: 
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