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iedy po raz pierwszy ujrzy siê koció³ w Rennes-le-Château, nasuwa siê refleksja, ¿e owa wi¹tynia jest
doæ skromna, jak na sw¹ s³awê. Codziennie przyje¿d¿aj¹ tu setki, a niekiedy tysi¹ce turystów, aby podziwiaæ ten zabytek. Niezbyt majestatyczna i ma³o wyszukana zewnêtrzna
forma nie jest jednak najwa¿niejsza. Dzisiejsza wi¹tynia
w Rennes-le-Château, jak wiele innych w tym rejonie, zosta³a
powiêcona Marii Magdalenie i pe³ni³a w dawnych czasach rolê
kaplicy zamkowej. Zadziwiaj¹ce, ¿e w tej niedu¿ej wiosce istnia³ jeszcze jeden ma³y koció³, pod wezwaniem Jana Chrzciciela, ale zosta³ zniszczony w XIV w. przez ¿o³nierzy hiszpañskich, którzy rozebrali go, poszukuj¹c skarbów. Ciekawe, ¿e
ju¿ wtedy miejscowoæ tê kojarzono ze skarbami.
Pocz¹tki zabytkowego kocio³a Marii Magdaleny w Rennes-le-Château siêgaj¹ XI w., lecz mnóstwo w nim póniejszych
przeróbek. Pierwsza wi¹tynia w tym miejscu zosta³a wzniesiona ju¿ w VIII w. Wiele zmian w istniej¹cym dzi obiekcie
wprowadzi³ ksi¹dz Saunière, ustawiaj¹c w kociele symboliczne rzeby i ozdoby oraz umieszczaj¹c tajemnicze napisy.
Z dziwaczn¹ ornamentyk¹ mamy do czynienia ju¿ przy
samym wejciu. Kruchtê zdobi¹ ptaki z bia³ego gipsu i ma³o
gustowne ¿ó³te kafelki. Ale nie elementy kiczu przyci¹gaj¹ uwagê odwiedzaj¹cych wi¹tyniê. Ich ciekawoæ i zainteresowanie
skierowane s¹ na ró¿nego rodzaju symboliczne przes³ania
i napisy.
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Ilustr. 1. Koció³ Marii Magdaleny zabytkowego Rennes-le-Château.
Widok od Golgoty

I tak nad wejciem mo¿emy odczytaæ:
TERRIBLIS EST LOCUS ISTE,
co mo¿na przet³umaczyæ jako: TO MIEJSCE JEST STRASZNE.
Zaraz pod spodem czytamy:
HIC DOMUS DEI EST ET PORTA,
czyli: TO JEST DOM BOGA I BRAMA DO NIEBA.
A obok odnajdujemy inny napis:
LUMEN IN COELO  WIAT£O W NIEBIOSACH.
Po³¹czenie sentencji, ¿e jest to straszne miejsce, a jednoczenie dom Bo¿y i wejcie do Niebios, wprowadza sporo za-
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mieszania w interpretacji. Cytat zaczerpniêty zosta³ z Biblii
i dotyczy wiêtego miejsca. Czytamy tam: A gdy Jakub zbudzi³
siê ze snu, pomyla³: «Prawdziwie Pan jest na tym miejscu,
a ja nie wiedzia³em». I zdjêty trwog¹ rzek³: «O, jak¿e miejsce
to przejmuje groz¹! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!». Wstawszy wiêc rano, wzi¹³ ów kamieñ, który pod³o¿y³
sobie pod g³owê, postawi³ go jako stelêi rozla³ na jego wierzchu oliwê. I da³ temu miejscu nazwê Betel (Rdz 28,16-18).
Nazwy Betel u¿ywano na okrelenie siedziby bóstwa. Niektórzy
podejrzewaj¹, ¿e takie zestawienie sentencji sugeruje, i¿ mo¿e
chodziæ o rodzaj jakiego kultu niezwi¹zanego z liturgi¹ Kocio³a. Czy¿by wskazówk¹, jaki to kult, by³ umieszczony nad
drzwiami kocio³a pos¹¿ek Marii Magdaleny? Nad wejciem spotykamy te¿ inne symbole, takie jak trójk¹t równoboczny oraz
rzebione ró¿e i krzy¿. Trójk¹t by³ staro¿ytnym symbolem wiat³a, a w czasach chrzecijañskich niektóre jego od³amy uznawa³y go za znak Trójcy wiêtej. Z kolei ró¿a to symbol mi³oci,
najwy¿szego celu i doskona³oci. Ten znak stosowali m.in. katarzy. Ró¿a stanowi tak¿e ulubiony symbol ró¿okrzy¿owców.
Na portalu znajduj¹ siê równie¿ herb biskupa Carcassonne
Feliksa Arsene Billarda oraz insygnia papie¿a Leona XIII. Wymieniony biskup Carcassonne nie tylko w sposób szczególny
wspomaga³ ksiêdza Saunièrea, lecz chroni³ go tak¿e przed atakami. Z kolei sprawuj¹cy swoj¹ funkcjê w latach 18781903
papie¿ Leon XIII by³ ceniony przez proboszcza z Rennes-le-Château jako zwolennik monarchii i przyjaciel Habsburgów.
Tu¿ za drzwiami wejciowymi spotykamy najbardziej niezwyk³¹ sporód wszystkich figur ustawionych w tym kociele przez
ksiêdza Saunièrea. Przedstawia ona demona Asmodeusza, stra¿-
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nika tajemnic i skarbów wi¹tyni Salomona. Demon w katolickim kociele to doprawdy co niezwyk³ego, nawet jeli uwzglêdnimy fakt, ¿e podtrzymuje on na swoim grzbiecie naczynie ze
wiêcon¹ wod¹, które wykorzystywano tak¿e jako chrzcielnicê. Asmodeusz, wed³ug tradycji, nale¿a³ przed swym upadkiem
do grona serafinów. Jako demon wystêpuje on m.in. w tradycji
¿ydowskiej, zgodnie z któr¹ zosta³ pojmany przez Salomona
i zmuszony do pomocy przy budowie wi¹tyni. Jak podaje Ksiêga Tobiasza (3,8; 8,3), Asmodeusza mia³ pokonaæ anio³ Rafael,
a potem przepêdzi³ go do Górnego Egiptu. W Rennes-le-Château wystêpuje jako stra¿nik
skarbów. Zestawienie figury
Asmodeusza z wod¹ wiêcon¹ i rzebami grupy anio³ów
usytuowanych u góry wskazuje, ¿e mo¿na go pokonaæ za
pomoc¹ tej¿e wody. Woda to
jedyny ¿ywio³, który ma nad
nim panowanie. Grupa rzeb
ustawionych po lewej stronie
od wejcia mo¿e te¿ byæ
odczytywana jako zestawienie czterech podstawowych
¿ywio³ów: anio³y  powietrze, bazyliszki  ogieñ,
naczynie ze wiêcon¹ wod¹
 woda oraz demon Asmodeusz  ziemia.
Dzi wydaje siê to dziwne, Ilustr. 2. Rzeba Asmodeusza, stra¿nika
skarbów wi¹tynnych
ale umieszczanie postaci de-
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monicznych przy wejciu do wi¹tyñ chrzecijañskich stosowano w redniowieczu. Spotykane by³y ró¿nego rodzaju wê¿e, bazyliszki, smoki, gryfy, twarze zielonego cz³owieka oraz lwy
i inne grone zwierzêta jako stra¿nicy wejcia do kocio³ów.
Umieszczano je nie tylko przy drzwiach wejciowych, ale te¿
na dachach i w ró¿nych zak¹tkach wi¹tyni. W Rennes-le-Château stercz¹ z dachu dwie bestie zwierzêce, a przy
wspomnianym naczyniu ze wiêcon¹ wod¹ znajdziemy równie¿
dwa bazyliszki.
Nad bazyliszkami umieszczono czerwony medalion z inicja³ami BS. Takich inicja³ów w kociele mo¿na odnaleæ wiele. Czy
aby na pewno odnosz¹ siê one tylko do imienia i nazwiska
Bérenger Saunière? Mog¹ oznaczaæ Boudet i Saunière. Ksiêdza
Boudeta (piszê o nim w dalszej czêci) uwa¿a siê za inspiratora
i duchowego ojca Saunièrea. Kto wie, czy nie by³ te¿ jego
wspólnikiem w poszukiwaniach skarbów Rennes-le-Château?
Wed³ug niektórych badaczy B i S odnosz¹ siê do bazyliszka
i salamandry, wizerunków zwi¹zanych z symbolik¹ alchemiczn¹. Literowe skróty ich imion po³¹czone w medalionie maj¹
s³u¿yæ ochronie ukrytych tajemnic tego miejsca.
Nale¿y odnotowaæ jeszcze jedn¹ hipotezê. Otó¿ w pobli¿u
Rennes-le-Château p³yn¹ dwie rzeki: Blanque i Sals, które ³¹cz¹ siê w pobliskiej miejscowoci Le Beniter. Jej nazwê mo¿na
przet³umaczyæ jako misa chrzcielna. Mo¿e jest to te¿ istotna
wskazówka, ¿e w tych okolicach powinnimy szukaæ odzwierciedlenia pewnych spraw mistycznych. A mo¿e jest to nawi¹zanie do dzia³alnoci Jana Chrzciciela?
Ciekawy jest równie¿ fakt wystêpowania w okolicach nazw
zwi¹zanych z diab³em. Mo¿e to po prostu wiadczyæ, ¿e w dawnych czasach odbywa³o siê tutaj wiele kultów pogañskich, któ-
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re chciano zdemonizowaæ, gdy nadesz³o chrzecijañstwo, i od
których nale¿a³o skutecznie odstraszyæ ludzi. Ko³o Rennes-le-Château mo¿na spotkaæ np. ska³ê zwan¹ Rêk¹ Diab³a, która
s³u¿y³a Celtom za miejsce kultu. Podobnie w okolicach pobliskiej miejscowoci Rennes-le-Bains znajduje siê tzw. Fotel
Diab³a, ska³a w kszta³cie siedziska, s³u¿¹ca kiedy Celtom do
celów rytualnych.
Mimo ¿e przera¿aj¹ca postaæ Asmodeusza robi wra¿enie na
wchodz¹cych do kocio³a w Rennes-le-Château, nie mo¿na
na podstawie tego wysnuæ wniosku, ¿e w wi¹tyni dominuj¹ elementy demoniczne. Ja odczytujê to jako symbol ujarzmienia
mocy demonicznych i wykorzystania ich dla dobra cz³owieka.
Podobnie zreszt¹ uczyni³ Salomon, wykorzystuj¹c Asmodeusza
przy wznoszeniu wi¹tyni. Trzeba te¿ widzieæ ca³y kontekst. Otó¿
nad postaci¹ demona Asmodeusza dominuj¹ figury czterech anio³ów czyni¹cych znak krzy¿a. U ich stóp widnieje napis:
PAR CE SIGNE TU LE VAINCRAS
 PRZEZ TEN ZNAK POKONASZ GO.
Poniewa¿ w tym miejscu wyeksponowano medalion z inicja³ami BS, niektórzy uwa¿aj¹, ¿e napis mo¿e nawi¹zywaæ w³anie
do niego. Tego typu wieloznaczne odniesienia mo¿emy znaleæ
w Rennes-le-Château na ka¿dym kroku. Dotyczy to równie¿ napisów. W wielu wyrazach dodano ró¿ne litery albo je przestawiono. Nawet sentencje z Biblii s¹ czêsto odpowiednio zmienione, aby stanowi³y rodzaj kodu u¿ywanego przez Saunièrea.
Zwróæmy choæby uwagê na liczbê liter w ostatnim z przytoczonych napisów. Wynosi ona 22. Jest to liczba, która ci¹gle siê
powtarza w Rennes-le-Château. W tym ostatnim przypadku Saunière uzyska³ odpowiedni¹ liczbê liter, dodaj¹c s³owo LE, które
nie wystêpuje w oryginalnej sentencji. 22 to liczba odnosz¹ca
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siê do kaba³y, to tak¿e liczba
liter w alfabecie hebrajskim.
22 to liczba stopni prowadz¹cych na taras wie¿y Magdala.
Tyle samo wynosi te¿
liczba wie¿yczek (blanek)
w murku warownym na szczycie Magdali. Wie¿a wieñczy
jeden z krañców murów
obronnych, natomiast po
przeciwleg³ej stronie znajduje siê szklarnia. Do szklarni
schodzi siê w dó³, korzystaj¹c równie¿ z dwudziestu
Ilustr. 3. Wie¿a Magdala.
Widok od tarasu
dwóch schodków. 22 jest tak¿e liczb¹ zêbów w czaszce,
któr¹ umieszczono nad bram¹ wejciow¹ na cmentarz przy kociele. Co ciekawe, podobn¹ liczbê schodów odnotowano miêdzy ogrodem a tarasem. Powtarzanie tej magicznej liczby nie
mog³o byæ dzie³em przypadku. Sta³o siê wiadomie zaplanowanym elementem, czêci¹ kodu Saunièrea, pozostawionego
w Rennes-le-Château. W tym konkretnym wypadku chodzi
o pewien przekaz za pomoc¹ kaba³y. Obie liczby  22 i 11
 uchodz¹ w niej za magiczne i maj¹ce wielk¹ moc.
Wie¿ê Magdala zaprojektowano w stylu neogotyckim
z uwzglêdnieniem z³otych proporcji. Autorem projektu by³ Elias
Bot z Couizy, ten sam architekt, który zaprojektowa³ wczeniej willê Betania. Prawdopodobnie Saunière przekaza³ architektowi wraz ze zleceniem sugestie dotycz¹ce zastosowania
zasad wiêtej geometrii. Niektórzy dostrzegaj¹ w wie¿y Mag-



dala nawi¹zanie do wyroczni w Delfach. Z samego szczytu wie¿y, na który wchodzi³o siê kiedy po dwunastoszczeblowej drabinie, mo¿na ponoæ dostrzec dwanacie miejsc ukrycia skarbów wskazanych przez przyjaciela Saunièrea  Henri Boudeta
 w jego ksi¹¿ce (piszê o niej w dalszej czêci).
Wracaj¹c do kocio³a, warto zwróciæ uwagê na rozmieszczenie w jego wnêtrzu rzeb przedstawiaj¹cych postacie wiêtych.
Jeli na planie kocio³a po³¹czy siê miejsca usytuowania owych
rzeb, powstanie litera M jak Magdalena. Tak¿e inicja³y
wiêtych tworz¹ napis GRAAL [Germana + Roch + Antoni Padewski + Antoni Pustelnik + £ukasz (Lukas)]. To kolejny zakodowany przekaz ksiêdza Saunièrea. Figury umieszczone w kociele spe³niaj¹ nie tylko funkcjê religijn¹, ale stanowi¹ rodzaj
symbolicznego przes³ania.
Nad wspomnian¹ wczeniej grup¹ anio³ów, znajduj¹c¹ siê
przy wejciu, góruje krzy¿ wpisany w ko³o. Jest to prawdopodobnie nawi¹zanie do krzy¿y solarnych i celtyckich. Celtowie
wykorzystywali Rennes-le-Château i okoliczne wzgórza jako
miejsca kultu.
Na tylnej cianie kocio³a przedstawiono za pomoc¹ po³¹czenia p³askorzeb i fresku scenê Kazania na Górze. Nawet
w tej znanej z Nowego Testamentu scenie mo¿emy znaleæ
kilka nietypowych elementów, takich jak choæby pieczêæ
Salomona czy ró¿e porastaj¹ce stok wzgórza, na którym stoi
Chrystus.
Naprzeciwko wejcia napotykamy kolejn¹ p³askorzebê.
Przedstawia ona scenê chrztu Chrystusa w Jordanie. Co ciekawe, na tej p³askorzebie wiêty Jan góruje nad Chrystusem.



Ilustr. 4. Figury wiêtych tworz¹ literê M jak Magdalena, natomiast z inicja³ów
wiêtych uk³ada siê napis GRAAL

Do chrztu u¿ywa wody zaczerpniêtej muszl¹, z której wyp³ywaj¹ trzy strumienie.
Tak¿e w figurach Maryi
i wiêtego Józefa, umieszczonych po bokach o³tarza, jest
co nietypowego. A mianowicie: zarówno jedna, jak i druga postaæ trzyma na rêkach
dzieciê. Tak jakby Saunière
chcia³ zasugerowaæ, ¿e Jezus
mia³... brata bliniaka. Pytanie, kim mo¿e byæ to drugie
dzieciê, pozostaje bez odpowiedzi. Wed³ug niektórych hipotez ma to byæ ukryte odIlustr. 5. Nietypowa p³askorzeba
niesienie do zodiakalnego przedstawiaj¹ca
scenê chrztu Chrystusa
znaku Blini¹t. Niektórzy jednak bior¹ to jako nawi¹zanie do doniesieñ o bracie Jezusa zwanym Judaszem Tomaszem albo Tomaszem Bliniakiem, który
wystêpuje w Ewangelii jako Juda. Wystêpuje on te¿ w wielu
innych ród³ach ni¿ pisma kanoniczne, a w niektórych z nich
opisywany jest nawet jako drugi Mesjasz. Warto wiedzieæ, ¿e
temat boskich bliniaków by³ bardzo rozpowszechniony w najstarszych religiach. Reminiscencj¹ tego kultu mog¹ byæ choæby
Kastor i Polluks, synowie Zeusa z mitologii greckiej, czy Romulus i Remus z mitologii rzymskiej. Faktem jest, ¿e historyk
Kocio³a Euzebiusz opisuje Tomasza, jak wyruszy³ na wschód
i krzewi³ chrzecijañstwo m.in. na terenach dzisiejszego Iranu
oraz w Indiach. W niektórych od³amach wczesnego chrzeci-
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jañstwa mówiono o tzw. Braciach Pañskich, maj¹c na myli
Jezusa i jego brata. Wydaje siê, ¿e Saunière wiadomie nawi¹zuje do tej koncepcji.

Ilustr. 6. Z przodu kocio³a przy o³tarzu umieszczono dwie dziwne rzeby.
Zarówno Maryja, jak i w. Józef trzymaj¹ Dzieciê Bo¿e, co sugeruje,
¿e Jezus mia³ brata bliniaka

Uwagê zwiedzaj¹cych zwraca równie¿ p³askorzeba pod
o³tarzem. Przedstawia postaæ Marii Magdaleny w nietypowej
pozie. Dzie³o zosta³o wykonane przez ksiêdza Courtaulyego,
a pomalowa³ je sam Saunière. Magdalena wpatruje siê w krzy¿,
z którego wyrastaj¹ ga³¹zki wypuszczaj¹ce licie. Jest to prawdziwe Drzewo ¯ycia.
Zastanawiaj¹ce, dlaczego p³askorzeba by³a pozbawiona jednego typowego elementu zwi¹zanego z Mari¹ Magdalen¹, a mia-
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nowicie flakonika ze wiêtym olejkiem. Jaka sugestia zosta³a
przekazana przez twórców p³askorzeby? Czy Maria Magdalena
jest tu tylko symbolem pierwiastka ¿eñskiej boskoci?
Pod p³askorzeb¹ znajdowa³ siê kiedy tak¿e napis po ³acinie, ale zosta³ zniszczony parê lat temu przez wandala. G³osi³
on:
JESU MEDELA VULNERUM SPES UNA POENITENTIUM PER
MAGDALENAE LACRYMAS PECCATA NOSTRA DILUAS.
Jezu, ty jest lekiem na nasz ból i jedyn¹ nadziej¹ naszego
odkupienia, to dziêki ³zom Magdaleny obmywasz nas z naszych
grzechów.

Ilustr. 7. P³askorzeba Marii Magdaleny umieszczona pod o³tarzem
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Jak to czêsto ma miejsce w Rennes-le-Château, napis, choæ
by³ krótki, zawiera³ kilka b³êdów. S¹ to b³êdy zarówno gramatyczne, jak i ortograficzne (pOEnitentium zamiast PAEnitientum). Poprawnie napisany winien brzmieæ:
JESU VULNERUM MEDELA, PAENITENTIUM UNA SPES
MAGDALENAE LACRYMAS PECCATA NOSTRA DILUAS.
Rodz¹ siê spekulacje, czy Saunière, który studiowa³ w seminarium ³acinê, pope³ni³ je celowo? Do czego s³u¿y³y te b³êdy?
Czy to gra s³ów i rodzaj szyfru? Nikt jednoznacznie nie potrafi
odpowiedzieæ na to pytanie.

