Zakoñczenie

P

róby rozwi¹zania zagadki Rennes-le-Château trwaj¹ ju¿
wiele lat. Podejmuj¹ je nie tyko poszukiwacze skarbów
i tropiciele sensacji, ale te¿ badacze historii czy ezoterycy poszukuj¹cy prawdy o wiêtym Graalu. Ci¹gle brakuje gotowych rozwi¹zañ. Ma³a wioska w Pirenejach, jak¹ jest
Rennes, sta³a siê nagle, podobnie jak Stonehenge czy Wielka
Piramida w Gizie, przedmiotem wielu niezwyk³ych teorii.
Rennes-le-Château nie by³o jednak do tej pory zbyt znane
w Polsce w porównaniu z dwoma pozosta³ymi miejscami.
Obracaj¹c siê w krêgu tajemnic Rennes-le-Château, odkrywamy wspania³¹ uk³adankê, z³o¿on¹ z wielu hipotez i faktów.
Wchodzimy w wiat sekretów nie tylko tego zak¹tka Langwedocji, ale poruszamy siê w sferze znacznie wiêkszej i bardziej fascynuj¹cej. Nic te¿ dziwnego, ¿e tajemnice Rennes-le-Château
i postaæ ksiêdza Saunièrea zainspirowa³y Dana Browna do napisania najwiêkszego bestsellera ostatnich dziesiêcioleci  Kodu
Leonarda da Vinci  oraz do póniejszej adaptacji filmowej.
Temat tajemnic ksiêdza Saunièrea wkroczy³ równie¿ do gier
komputerowych. Najpopularniejszym przyk³adem mo¿e byæ

'

Gabriel Knight-3  Krew wiêtych, Krew Potêpionych. Fabu³a gry
zosta³a napisana przez powieciopisarkê Jane Jansen. Gabriel
(czyli gracz) przybywa wraz ze swoj¹ asystentk¹ Grace, w pogoni
za porywaczami syna ksiêcia, do Rennes-le-Château. Trafiaj¹ tu
na grupê poszukiwaczy skarbu. Akcja jest wartka, ociera siê
o alchemiê, wiêtego Graala, tajemnice katarów i templariuszy.
W ten sposób, dziêki ksi¹¿ce Dana Browna czy te¿ ksi¹¿kom
innych autorów oraz grom komputerowym, temat zwi¹zany
z zagadk¹ ksiêdza Saunièrea trafi³ do kultury masowej. Dan
Brown podkrela wagê tematu, powiadaj¹c w jednym z wywiadów: Zagadki duchowoci, wiêty Graal, korzenie naszej religii to tematy, które rozpatruje siê na bardzo g³êbokim poziomie duchowym, po dotarciu do dna naszej wiadomoci.
Z pewnoci¹ jest w tym stwierdzeniu du¿o racji. Jednoczenie
musimy ca³y czas zdawaæ sobie sprawê, ¿e Kod Leonarda da
Vinci jest tylko dobrze napisan¹ fikcj¹ literack¹, a nie podrêcznikiem teologii, historii czy filozofii.
Wyruszaj¹c osobicie do Rennes-le-Château, a nawet czytaj¹c ksi¹¿ki na ten temat b¹d graj¹c w gry komputerowe, poddajemy siê czarowi tego niezwyk³ego miejsca oraz ocieramy
siê o atmosferê tajemniczoci. Dziêki temu zakodowane sekrety proboszcza z Rennes-le-Château o¿ywaj¹ na nowo w naszych
umys³ach, staj¹c siê mieszkañcami zbiorowej wyobrani ludzi
XXI wieku. Nic bardziej nie pasuje do podsumowania tej ksi¹¿ki ni¿ zdanie wypowiedziane kiedy przez laureata literackiej
Nagrody Nobla z 1949 roku Hermanna Hessego: Bez odrobiny
magii wiat ten by³by nie do zniesienia.

