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Pîndind oraºul Alep

Pe la începutul anului 1175, Saladin se afla cu siguranþã într-o poziþie din care putea
ameninþa Alepul, dar, în ciuda predicþiei lui mai degrabã îndrãzneþe, oraºul s-a dovedit
un obstacol incomod, împiedicîndu-l sã-ºi extindã autoritatea asupra Siriei în urmãtorii
ani. Formidabila citadelã a oraºului Alep ºi puternica lui garnizoanã însemnau cã orice
tentativã de asalt ar fi cerut rãbdare ºi resurse militare ample. Dar, chiar dacã ar fi reuºit,
o abordare atît de directã ar fi dus probabil la un conflict îndelungat ºi sîngeros � nu la
o cucerire care sã se potriveascã cu imaginea favoritã a lui Saladin, aceea de slujitor
smerit al Islamului. Probabil sultanul spera cã oponenþii lui îi vor da motive sã atace
oraºul, poate insultîndu-l sau chiar omorîndu-l pe al-Salih, însã Gumushtegin era mult
prea abil ca sã facã o gafã atît de mare. Tînãrul moºtenitor zangid, izvorul legitimitãþii,
era mai valoros viu ca domnitor-marionetã în Alep. Într-adevãr, Gumushtegin l-a convins
pe bãiat sã þinã un discurs emoþionant ºi înduioºãtor pînã la lacrimi în faþa populaþiei din
oraº, în care o implora sã îl protejeze împotriva tiraniei lui Saladin.

Agravînd problemele lui Saladin, conducãtorii din Alep ºi Mosul ºi-au lãsat deoparte
neînþelegerile pentru a se uni împotriva ameninþãtorului val al domniei aiubide. În urmãtorul
an ºi jumãtate, Saladin a rãmas în Siria, întreprinzînd un ºir de asedii limitate ºi în mare
parte neconcludente ale oraºului Alep ºi ale aºezãrilor din orbita lui. În aprilie 1175 ºi
apoi un an mai tîrziu, în aprilie 1176, a înfruntat armatele din Alep ºi Mosul în luptã
deschisã, în ambele ocazii obþinînd victorii convingãtoare. Cele douã înfruntãri au sporit
reputaþia deja înfloritoare a sultanului ca fiind cel mai bun general al Islamului, demonstrînd
totodatã superioritatea clarã a armatelor sale egiptene ºi damaschine din ce în ce mai
experimentate. Însã în termeni practici ele s-au dovedit neconcludente. Convins cã o
stãpînire durabilã asupra Siriei nu putea fi obþinutã dacã ar fi fost întinatã cu sînge
musulman, Saladin a încercat sã limiteze nivelul luptei efective desfãºurate între musul-
mani, bazîndu-se mai degrabã pe disciplina de trupã decît pe ferocitatea rãzboinicã pentru
a se impune ºi scurtînd urmãrirea duºmanilor atunci cînd erau alungaþi de pe cîmpul de
luptã. În felul acesta, potrivnicilor li se îngãduia sã se refacã ºi sã se regrupeze.

S-ar pãrea cã pînã în vara anului 1176 combinaþia de agresiune militarã temperatã ºi
propagandã necontenitã a continuat. Gumushtegin a rãmas la conducerea Alepului, alãturi
de al-Salih, în timp ce Saif al-Din a continuat sã guverneze oraºul Mosul, însã treptat
aceºti aliaþi au fost siliþi sã accepte unele concesii. Dreptul lui Saladin de a guverna teri-
toriul sirian pe care îl stãpînea la sud de Alep a fost recunoscut în mai 1175, iar aceastã
situaþie a fost oficializatã ulterior printr-o diplomã de învestiturã emisã de califatul din
Bagdad. Cînd s-a încheiat pacea, în iulie 1176, Saladin a recunoscut cã nu mai putea
pretinde sã fie singurul tutore legal al lui al-Salih (deºi sultanul continua sã se prezinte
drept slujitor al Zangizilor), însã pînã atunci Alepul îºi dãduse acordul, deºi în termeni
mai degrabã vagi, sã contribuie cu trupe la rãzboiul sfînt.

Pe tot parcursul acestei perioade Saladin încercase, cu oarecare succes, sã prejudi-
cieze reputaþiile lui Gumushtegin ºi Saif al-Din, învinuindu-i în repetate rînduri de nego-
cieri cu latinii. Saladin i-a scris des califului, plîngîndu-se cã cei doi încheiaserã cu creºtinii
pacte trãdãtoare, pecetluite prin schimbul de prizonieri. Acuzaþiile reluau condamnarea
armistiþiului servil încheiat de Ibn al-Muqaddam cu Ierusalimul în 1174. Sultanul încerca
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sã-ºi prezinte campaniile siriene ca pe o luptã sincerã, ideologicã pentru unificarea
Islamului împotriva unui inamic franc ameninþãtor. De fapt, era purã invectivã retoricã,
cãci în aceeaºi perioadã Saladin însuºi încheiase douã armistiþii cu latinii39.

Bãtrînul de pe Munte

Încercãrile lui Saladin de a subjuga Siria la jumãtatea deceniului 1170 au fost complicate
de amestecul Asasinilor. În aceastã perioadã, aripa sirianã a acestui ordin secret era
instalatã trainic în Munþii Ansariya ºi înflorea sub conducerea unui irakian formi-
dabil, Rashid al-Din Sinan, cunoscut în popor ca Bãtrînul de pe Munte. Conducînd
ordinul pentru aproape trei decenii la sfîrºitul secolului al XII-lea, reputaþia lui Sinan
de bãrbat cu �o inteligenþã subtilã ºi sclipitoare� s-a bucurat de o rãspîndire largã ºi
printre musulmani, ºi printre creºtini. Guillaume de Tyr credea cã Sinan le cerea
loialitate ºi supunere absolutã adepþilor lui, remarcînd cã �ei nu socotesc nimic ca [fiind]
prea aspru sau prea greu ºi, la porunca lui, iau cu nerãbdare asupra lor chiar ºi cele mai
primejdioase sarcini�40.

Asasinii reprezentau o forþã inerentã, independentã ºi în mare mãsurã imprevizibilã
în treburile Orientului Apropiat; iar arma lor principalã � asasinatul politic � continua
sã se dovedeascã foarte eficientã. Dorinþa lui Saladin de a domina Siria ºi, mai exact,
campaniile lui împotriva Alepului l-au adus în atenþia Asasinilor. La începutul anului
1175, Sinan a hotãrît sã-l ia pe Saladin drept þintã, probabil, cel puþin în parte, la
îndemnul lui Gumushtegin. Pe cînd sultanul era staþionat în afara Alepului, un grup de
treisprezece Asasini înarmaþi cu cuþite au reuºit sã pãtrundã în mijlocul taberei ºi sã
înceapã un atac. Gãrzile lui Saladin i-au sãrit în ajutor, doborînd un atacator chiar în
clipa în care sãrise sã-l loveascã pe sultan. Deºi conspiraþia fusese zãdãrnicitã, printre
salahiyya au existat totuºi victime. La scurtã vreme, Saladin i-a scris nepotului sãu,
Farruh-ªah, pentru a-l avertiza sã fie atent în permanenþã ºi în curînd plasarea corturilor
sultanului într-o incintã fortificatã ºi pãzitã cu strãºnicie, izolatã de restul taberei, a
devenit o practicã standard.

În ciuda acestor mãsuri de precauþie, Asasinii au reuºit sã loveascã din nou în luna
mai a anului 1176. În timp ce Saladin vizita corturile unuia dintre emirii sãi, patru Asasini
l-au atacat, iar de aceastã datã s-au apropiat periculos de mult de îndeplinirea misiunii
lor criminale. În învãlmãºeala iniþialã, iscatã pe neaºteptate, sultanul a fost lovit ºi numai
armura l-a scãpat de o ranã gravã. Încã o datã, oamenii lui s-au nãpustit asupra ucigaºilor,
mãcelãrindu-i pe toþi, însã Saladin a rãmas în stare de ºoc ºi acoperit de sîngele provenit
de la o tãieturã pe obraz. Din acest moment, toþi membrii anturajului sãu pe care nu-i
recunoºtea personal au fost îndepãrtaþi.

În august 1176, Saladin a hotãrît sã se ocupe de aceastã ameninþare supãrãtoare. A
asediat principalul castel al Asasinilor, la Masyaf, dar dupã nici o sãptãmînã a întrerupt
blocada, retrãgîndu-se la Hama. Motivul plecãrii sultanului ºi amãnuntele unei înþelegeri
intermediate cu Sinan rãmîn un mister. Multe relatãri musulmane repetã povestea conform
cãreia, fiind ameninþat cu o campanie inflexibilã de ucidere a membrilor familiei aiubide,
Saladin ar fi încheiat un pact mutual de neagresiune cu Bãtrînul de pe Munte. Un cro-
nicar din Alep furnizeazã o explicaþie ºi mai terifiantã, descriind cum a fost vizitat sultanul
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de un trimis al lui Sinan. Dupã ce a fost percheziþionat pentru a se verifica dacã nu este
înarmat, mesagerului i s-a acordat o audienþã la Saladin, dar acesta a insistat sã discute
cu el în privat. În cele din urmã sultanul a încuviinþat sã porunceascã tuturor sã plece,
cu excepþia a douã dintre cele mai pricepute ºi mai de încredere gãrzi � bãrbaþi pe care
îi socotea ca pe �propriii sãi fii�.

Trimisul s-a întors apoi spre cele douã gãrzi ºi a zis: �Dacã v-aº porunci, în numele stãpînului
meu, sã îl ucideþi pe acest sultan, aþi face-o?�. Ei au rãspuns: �Da�, apoi ºi-au scos sãbiile
din teacã, spunînd: �Porunceºte-ne dupã cum þi-e voia�. Saladin a fost uluit, iar mesagerul a
plecat, luîndu-i cu el. ªi dupã aceea Saladin a înclinat sã facã pace [cu Sinan]41.

Realitatea acestei povestiri poate fi pusã la îndoialã � dacã Asasinii aveau într-adevãr
agenþi plasaþi atît de aproape de Saladin, cu siguranþã ar fi reuºit sã-l omoare în 1175 sau
în 1176 �, însã mesajul implicit al istoriei era clar. Era aproape imposibil sã te fereºti
mereu de Asasini. Indiferent cum, e evident cã Saladin ºi Sinan au ajuns la o formã de
reconciliere în anul 1176, pentru cã sultanul nu a mai atacat niciodatã enclava din munþi
a ordinului ºi nici nu au mai existat atentate la viaþa lui.

Regatul aiubid al lui Saladin

La sfîrºitul verii anului 1176, Saladin a încheiat aproape doi ani de campanie împotriva
oraºului Alep. Cu un armistiþiu care consfinþea stãpînirea lui asupra Damascului ºi a
celei mai mari pãrþi a Siriei, el a cultivat intenþionat aparenþa supunerii faþã de al-Salih.
În toate teritoriile stãpînite de Saladin, numele tînãrului conducãtor a continuat sã aparã
pe monede ºi sã fie menþionat în rugãciunea de vineri. Însã sultanul a cãutat sã-ºi
legitimeze ºi mai mult autoritatea, cãsãtorindu-se cu vãduva lui Nur al-Din, Ismat, fiica
lui Unur, domnitorul burid din Damasc, care murise cu mult timp înainte. Mai întîi de
toate, aceasta era o uniune politicã, pentru cã mîna ei îi îngãduia lui Saladin sã-ºi creeze
legãturi cu cele douã dinastii conducãtoare ale oraºului, însã în cuplu pare sã se fi înfiripat
ºi o prietenie adevãratã, poate chiar dragoste*. Pînã atunci, sultanul mai fãcuse ºi alte
demersuri pentru a controla maºinãria guvernãrii zangide. Secretarul lui Nur al-Din, Imad
al-Din al-Isfahani, a fost luat în serviciul lui Saladin ºi, alãturi de al-Fadil, nu peste mult
timp a devenit unul dintre cei mai apropiaþi confidenþi ai sultanului.

În septembrie 1176 Saladin s-a întors în Egipt. Aceastã miºcare i-a oferit un anumit
rãgaz dupã primejdiile ºi înfruntãrile din ultimele luni � în luna martie a anului 1177 s-a
oprit pentru trei zile în Alexandria cu fiul sãu de 6 ani, al-Afdal, ca sã asculte poveºtile
despre viaþa profetului Mahomed �, dar ea oglindea ºi o nouã realitate din viaþa sulta-
nului. Aflîndu-se în fruntea unui stat care se întindea de la Nil pînã la Orontes, în Siria,
se confrunta acum cu toate dificultãþile practice ce însoþeau guvernarea unui regat întins
din punct de vedere geografic în Evul Mediu. O chestiune prioritarã era comunicarea.

* Ismat a murit în ianuarie 1186, cînd Saladin era ºi el grav bolnav. Cei mai apropiaþi sfãtuitori
i-au ascuns vreme de douã luni vestea morþii soþiei, de teamã sã nu-i provoace tulburare ºi
suferinþã.
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Nevoit sã facã faþã aceleiaºi probleme, Nur al-Din suplimentase reþeaua de curieri ºi
mesageri cãlare prin utilizarea extinsã a porumbeilor voiajori, iar Saladin îi urma acum
exemplul. Pentru a obþine informaþii, plãtea ºi spioni ºi iscoade în Siria ºi Palestina.
Totuºi, indiferent de modul în care erau duse, mesajele riscau întotdeauna sã fie inter-
ceptate de inamic, aºa încît sultanul recurgea uneori la scrierea cifratã. Un adevãr
important al vieþii în aceastã epocã, ºi pentru musulmani, ºi pentru creºtini, era cã
transferul de informaþii era extrem de imprecis, chiar ºi în interiorul grupurilor de aliaþi,
iar cunoaºterea intenþiilor ºi miºcãrilor inamicului se baza adesea pe simple ipoteze.
Ignoranþa, eroarea ºi dezinformarea influenþau luarea deciziilor ºi, în anii urmãtori,
Saladin s-a strãduit mereu sã afle ce se întîmpla în lumea musulmanã ºi sã înþeleagã fie
ºi parþial planurile ºi acþiunile francilor. În aceastã situaþie, rolurile jucate de al-Fadil ºi
Imad al-Din în calitate de corespondenþi, purtãtori de cuvînt ºi propagandiºti erau de o
importanþã majorã.

Unirea dintre Cairo ºi Damasc sub conducerea aiubidã l-a forþat pe Saladin sã recurgã
ºi la numirea unor locþiitori care sã guverneze în absenþa lui. Pe tot parcursul carierei
sale, sultanul s-a adresat mai întîi rudelor de sînge pentru îndeplinirea acestor funcþii ºi
uneori acest sistem care se baza pe încrederea în familia extinsã a funcþionat bine. În
toamna anului 1176, cînd s-a întors, a vãzut cã fratele sãu al-�Adil ºi nepotul Farruh-ªah
cîrmuiserã Egiptul cu multã chibzuinþã. Totuºi, în Siria, aranjamentele s-au dovedit mai
puþin satisfãcãtoare. Delegat ca guvernator al Damascului, Turan-ªah, fratele mai vîrstnic
al lui Saladin, ºi-a dovedit incompetenþa. Înclinat cãtre o generozitate bãneascã excesivã �
se ºtie cã la moartea lui datoriile personale îi ajunseserã la aproximativ 200.000 de dinari �,
era ºi iubitor al celor mai desfrînate distracþii. Cum Siria fusese lovitã de o secetã lungã
la sfîrºitul anilor 1170, puþin cîte puþin a devenit clar cã Turan-ªah trebuia înlocuit. În
1178, Saladin a admis cu deznãdejde cã �se pot trece cu vederea greºelile mici ºi se poate
tãcea cu privire la chestiunile mãrunte, dar atunci cînd tot þinutul e vlãguit� se cutremurã
stîlpii Islamului�.

Sultanul s-a bucurat de mai mult succes în încercãrile sale de a echilibra folosirea
resurselor fizice ºi financiare în teritoriile pe care acum le comanda el. În 1177 a dat
întîietate regiunii Nilului, întãrind sistemul defensiv al Alexandriei ºi al portului Damietta
ºi iniþiind construirea unui masiv zid fortificat care sã împrejmuiascã atît oraºul Cairo,
cît ºi suburbia meridionalã a acestuia, Fustat. A luat ºi decizia costisitoare, dar beneficã
pe termen lung de a reconstrui flota Egiptului, odinioarã vestitã. Au fost aduse materiale
pentru construirea corãbiilor, precum ºi marinari din Libia, dar faptul cã Saladin cãuta
cea mai bunã cherestea l-a fãcut în curînd sã stabileascã legãturi comerciale cu Pisa ºi
Genova. Acesta nu era decît un exemplu al avîntului pe care îl luase comerþul internaþional
cu materiale militare, tehnologie ºi chiar arme între Islamul aiubid ºi Occident, un comerþ
care a continuat chiar ºi atunci cînd rãzboiul sfînt s-a intensificat. Investiþia sultanului a
avut consecinþe strategice extraordinare, cãci în cîþiva ani a ajuns sã controleze o flotã de
ºaizeci de galere ºi douãzeci de nave de transport. Lipsit multã vreme de orice putere
realã asupra navigaþiei comerciale ºi militare în Marea Mediteranã, Islamul din Orientul
Apropiat putea rivaliza acum din nou pentru controlul asupra mãrii42.
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Regele lepros

În aceeaºi perioadã în care Saladin îºi consolida stãpînirea asupra Egiptului ºi Damascului,
un nou rege latin al Ierusalimului îºi începea domnia. În 1174, regele Amalric întrerupsese
asediul oraºului Banias, plîngîndu-se cã nu se simte bine. De fapt, se molipsise de o formã
gravã de dizenterie ºi, pînã în iulie, suveranul de 38 de ani era mort. I-a urmat fiul sãu,
Balduin al IV-lea, un tînãr monarh a cãrui domnie avea sã fie umbritã de tragedie ºi de
o crizã tot mai profundã. Situaþia lui Balduin în momentul grãbitei lui întronãri era
deosebitã. În 1163, înainte de a prelua coroana Ierusalimului, Amalric fusese de acord,
la insistenþele Înaltei Curþi, sã-ºi repudieze soþia, Agnes de Courtenay (fiica lui Josselin
al II-lea, contele Edessei). Motivul oficial pentru anularea cãsãtoriei lor fusese consangvi-
nitatea � erau veri de gradul al treilea �, însã cauza realã s-ar putea sã fi fost suspiciunile
cã Agnes avea sã încerce sã promoveze în Palestina, în detrimentul aristocraþiei locale,
interesele clanului Courtenay, acum în mare mãsurã lipsit de pãmînt. Amalric ºi Agnes
aveau deja doi copii, Balduin ºi sora lui mai mare, Sibylla, ºi s-a convenit cã legitimitatea
lor urma sã fie recunoscutã în continuare, deºi Amalric s-a recãsãtorit în curînd cu
prinþesa bizantinã Maria Comnena.

Copilãria ºi minoratul lui Balduin al IV-lea

Cum avea doar doi ani în 1163, Balduin a crescut într-un mediu familial dezorganizat. ªi
mama lui, Agnes, s-a recãsãtorit aproape imediat ºi, fiind absentã de la curte în cea mai
mare parte a timpului, nu a avut aproape nici un rol în educaþia lui Balduin, în timp ce
Maria, mama lui vitregã, mai preocupatã sã favorizeze interesele odraslelor ei cu Amalric,
a menþinut o distanþã plinã de rãcealã. Chiar ºi prinþesa Sibylla era efectiv o strãinã
pentru tînãrul prinþ, cãci era crescutã între zidurile retrase ale mãnãstirii mãtuºii sale
Yvette, în Betania.

În final, unul dintre cei mai apropiaþi tovarãºi din copilãrie ai lui Balduin s-a dovedit
a fi clericul ºi istoricul de la curte Guillaume de Tyr. Numit tutore al tînãrului prinþ în
jurul anului 1170, lui Guillaume i s-a cerut �sã-l cãlãuzeascã [pe moºtenitorul desemnat]
în formarea caracterului sãu, dar ºi sã-l instruiascã în cunoaºterea literelor� ºi într-o serie
de studii academice. Istoria Orientului Latin alcãtuitã de Guillaume cuprinde o descriere
pãtrunzãtoare ºi intimã a caracterului lui Balduin din copilãrie. Avînd o asemãnare fizicã
pronunþatã cu tatãl sãu, într-o asemenea mãsurã încît era aproape o oglindã a regelui în
ce priveºte mersul ºi tonul vocii, prinþul a fost descris ca un �copil frumos pentru vîrsta
lui�, ager la minte, cu o memorie excelentã, iubitor de învãþãturã ºi de cãlãrie. ªi totuºi,
Guillaume a relatat cu o onestitate sfîºietoare despre clipa unei revelaþii înfiorãtoare din
viaþa lui Balduin.

Într-o zi, pe cînd avea 9 ani ºi trãia în casa lui Guillaume, prinþul se juca împreunã
cu un grup de bãieþi nobili. Se luaserã la întrecere punîndu-ºi la încercare capacitatea de
a suporta durerea fãrã sã se plîngã într-un joc popular ºi �ciupindu-se unul pe altul de
braþe ºi mîini cu unghiile, aºa cum fac copiii adesea�, pentru a vedea cine va þipa de
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durere. În ciuda strãdaniilor, nimeni nu a fost în stare sã-l facã pe Balduin sã dea un semn
cît de mic de disconfort. La început, s-a presupus cã era pur ºi simplu un semn de
vigoare regalã, însã Guillaume a scris:

Cînd asta s-a întîmplat de mai multe ori ºi mi s-a adus la cunoºtinþã� am început sã îi pun
întrebãri [ºi] am ajuns sã-mi dau seama cã jumãtate din braþul lui drept era mort, aºa cã nu
putea simþi ciupiturile ºi nici mãcar muºcãturile. Am început sã-mi fac griji� i s-a spus tatãlui
sãu ºi, dupã ce au fost întrebaþi medicii, s-au fãcut multe încercãri de a-l ajuta cu comprese,
unguente ºi chiar cu farmece, dar toate au fost în zadar. Cu trecerea timpului, ne-am dat seama
tot mai limpede cã asta însemna începutul unei boli mai grave ºi fãrã putinþã de vindecare. Nu
îmi pot stãpîni lacrimile cînd vorbesc despre aceastã mare nenorocire43.

Într-adevãr, Balduin suferea de leprã în primele stadii. E improbabil ca în aceastã fazã
sã se fi pus un diagnostic clar. Cei mai buni medici au fost angajaþi pentru a supraveghea
îngrijirea prinþului, inclusiv creºtinul arab Abu Sulaiman Dawud, ºi pentru o vreme s-ar
pãrea cã nu a existat o agravare serioasã a bolii sale. Ca Balduin sã poatã învãþa mai
departe arta cavalereascã esenþialã a luptei cãlare, fratele lui Abu Sulaiman a fost desemnat
profesorul de cãlãrie al bãiatului. Învãþat sã controleze un cal doar cu genunchii, astfel
încît braþul stîng sãnãtos sã-i fie liber pentru mînuirea armei, prinþul a devenit un cãlãreþ
deosebit de priceput.

În primii ani ai deceniului 1170, Amalric a cãutat un soþ potrivit pentru prinþesa
Sibylla, sperînd sã asigure succesiunea în cazul în care avea sã se dovedeascã necesarã
o alternativã la Balduin. Însã pînã la moartea neaºteptatã a regelui în 1174, pentru Sibylla
nu se gãsise o pereche ºi singurul copil care supravieþuise din cãsãtoria sa cu Maria
Comnena era o altã fatã, prinþesa Isabella. În iulie 1174, prinþul Balduin nu era nici pe
departe un candidat ideal la tron. Nãscut dintr-un mariaj care fusese ulterior dizolvat, nu
avea decît 13 ani (ºi aºadar, dupã legile regatului, mai avea doi ani pînã la majorat) ºi se
ºtia cã suferã de o formã de boalã debilitantã. Cu toate acestea, Înalta Curte a aprobat
întronarea lui ºi la 15 iulie, aniversarea de bun augur a cuceririi oraºului de cãtre primii
cruciaþi, Balduin a fost încoronat ºi uns dupã obicei de cãtre patriarhul Ierusalimului în
bazilica Sfîntului Mormînt.

Istoricii obiºnuiau sã considere domnia lui Balduin al IV-lea ca pe un dezastru
aproape total pentru Rãsãritul Latin. Aceºtia susþineau cã, în timp ce Saladin accedea la
putere, plecînd din Egipt pentru a uni lumea musulmanã, Palestina francã fusese
îngenuncheatã de un monarh firav ºi bolnãvicios. Balduin a fost criticat cã a pãstrat din
egoism coroana mult timp dupã ce ar fi trebuit sã abdice ºi a fost învinuit cã a inaugurat
o erã de facþionalism înverºunat ºi nociv, în care nobilimea din statele cruciate uneltea
pentru putere ºi influenþã.

În ultimii ani, reputaþia tînãrului rege a fost oarecum restabilitã, cu un nou accent pus
pe povara pe care o avea de purtat din cauza stãrii sale de sãnãtate care se înrãutãþea, pe
relativa vitalitate a primei perioade a domniei sale ºi pe eforturile hotãrîte fãcute atît
pentru apãrarea regatului, cît ºi pentru gãsirea unui succesor viabil. Un adevãr rãmîne
totuºi neschimbat. Statele cruciate au fost afectate adesea de crize de succesiune, în
modul cel mai dãunãtor atunci cînd un conducãtor murea pe neaºteptate în luptã, din
cauza unei rãni sau rãpus de boalã. Cazul lui Balduin a fost diferit ºi prejudiciul cauzat
în timpul domniei sale a fost mai profund tocmai pentru cã el nu a murit. Lîncezind pe
tron, adesea fiind nevoie ca autoritatea executivã sã fie exercitatã prin intermediul unei
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