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 Oryginalny tekst Dokumentu Czerwonego WÃªÂ¿a w jÃªzyku francuskim i angielskim
 
 
 
 
 
 Â  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Â  
 ZnalazÂ³am ciekawy tekst na temat publikacji Czerwonego WÃªÂ¿a.
 PoniÂ¿ej przedstawiam link do tej strony i informacje na niej zawarte:
 http://le-serpent-rouge.blog.pl/archiwum/?rok=2010&miesiac=8
 Â 
 WeÂ¼miemy dzisiaj pod lupÃª Czerwonego WÃªÂ¿a. Pewnie zastanawiacie siÃª dlaczego tak dÂ³ugo trzeba byÂ³o na
to czekaÃ¦. No niestety aby zrozumieÃ¦ czym jest lub hmm nie jest Le Serpent Rouge trzeba poznaÃ¦ historiÃª
Sauniere'a. ChociaÂ¿by w tak telegraficznym skrÃ³cie w jakim zrobiÂ³em to ja. 
 Sprawa zÂ³oÂ¿enia dokumentu do Biblioteki Narodowej w ParyÂ¿u ma makabryczny posmak. Le Serpent Rouge nosi
datÃª 17 stycznia 1967 jako autorÃ³w wymieniajÂ±c Pierre'a Feugere'a, Louisa Saint-Maxenta i Gastona de Koketa.
Kwit depozytowy z 15 lutego 1967 podpisany zostaÂ³ przez Â¿andarma Feugere'a, chociaÂ¿ oficjalny datownik
biblioteki mÃ³wi o 20 marca. RÃ³Â¿nica miÃªdzy datami ma kluczowe znaczenie. W dniu pierwszej z nich domniemani
autorzy cieszyli siÃª zdrowiem, natomiast w dniu drugiej wszyscy juÂ¿ nie Â¿yli. CaÂ³a trÃ³jka popeÂ³niÂ³a
samobÃ³jstwa, wieszajÂ±c siÃª w nocy i nad ranem z 6 na 7 marca 1967 roku. Saint-Maxent i de Koker wieczorem 6
marca, Feugere okoÂ³o 6 rano dnia nastÃªpnego.Â Â  
 Nie podlega wÂ±tpliwoÂ¶ci, Â¿e dokument ktÃ³rym siÃª zajmiemy jest najbardziej intrygujÂ±cÂ± czÃªÂ¶ciÂ± Dossiers
Secrets. Nosi podtytuÂ³ "Uwagi o Saint-Germain i Saint-Sulpice w ParyÂ¿u". To plik luÂ¼nych kartek z tekstami
Â¿ywcem przepisanymi z rÃ³Â¿nych prac dotyczÂ±cych paryskiego koÂ¶cioÂ³a Saint-Sulpice w dzielnicy
Saint-Germain-des-Pres. DokÂ³adna analiza tekstu przyniesie nam zawÃ³d- nie ma w nim ani sÂ³owa o
Rennes-le-Chateau. Dopiero czytajÂ±c zÂ³owieszczy "poemat prozÂ±", grajÂ±cy rolÃª wstÃªpu do dokumentu, zapala
siÃª lampka ostrzegawcza. Bingo! 
 Poemat, ktÃ³rego jedynym autorem jest Saint-Maxent, liczy trzynaÂ¶cie zwrotek. TytuÂ³ami sÂ± znaki zodiaku i
dodatkowy trzynasty znak- WÃªÂ¿ownik. Tekst utrzymany jest w tonie enigmatycznej przepowiedni. Opowiada historiÃª
podrÃ³Â¿y i poszukiwaÃ± "Â¶piÂ±cej krÃ³lewny", ktÃ³rÂ± czÃªsto identyfikuje siÃª z MariÂ± MagdalenÂ±. Autor
zamieszcza niezliczone odniesienia do Rennes i okolic. Wspomina o szachownicy na ktÃ³rÂ± spoglÂ±dajÂ±
Asmodeusz i Jezus odnoszÂ±c to do posadzki w koÂ¶ciele Sauniere'a. Pojawia siÃª Â³aciÃ±ska maksyma znad
chrzcielnicy "Par ce signe tu le vaincras". "Ryby" wspominajÂ± o tajemniczych skaÂ³ach: biaÂ³ej i czarnej. W okolicy
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wioski znajdujÂ± siÃª ruiny dawnej faktorii Templariuszy- Blanchefort oraz wzniesienie Rocque Negre (Czarna SkaÂ³a).
KsiÂ±dz Sauniere zamÃ³wiÂ³ reprodukcjÃª "Pasterzy w Arkadii" Poussina, o ktÃ³rej rÃ³wnieÂ¿ jest wzmianka w
tekÂ¶cie dokumentu. Takich nawiÂ±zaÃ± jest wiÃªcej. Osoby dobrze znajÂ±ce Rennes wyÂ³apiÂ± wszystkie
wskazÃ³wki.
 No wÂ³aÂ¶nie- wskazÃ³wki. Czy Czerwony WÂ±Â¿ moÂ¿e byÃ¦ mapÂ± majÂ±cÂ± zaprowadziÃ¦ Â¶miaÂ³ka do
skarbu? Liczba interpretacji idzie w dziesiÂ±tki. Bawiono siÃª w wyznaczanie linii na mapach, wykreÂ¶lanie
poÂ³udnikÃ³w i rysowanie okrÃªgÃ³w, szukajÂ±c punktÃ³w wspomnianych w Le Serpent Rouge. AleÂ¿ oczywiÂ¶cie A.,
Â¿e uÂ¿ywano teÂ¿ nowoczesnych technologii. Skanowano powerzchnÃª ziemi, robiono zdjÃªcia, komputerowo
obrabiano dane w nadzieji odkrycia jakiÂ¶ powiÂ±zaÃ± geometrycznych, topograficznych, jakichkolwiek. Mimo
zawziÃªtych poszukiwaÃ± jak dotÂ±d nic konkretnego nie znaleziono. Albo WÂ±Â¿ tak dobrze strzeÂ¿e swych tajemnic
i nie znalazÂ³ siÃª jeszcze nikt na tyle oÂ¶wiecony aby rozwiÂ±zaÃ¦ zagadkÃª albo... to kolejne faÂ³szerstwo.
 W sprawie samobÃ³jstw wszczÃªto Â¶ledztwo. Inspektor Frank Marie doszedÂ³ do wniosku, Â¿e trzej samobÃ³jcy nie
mieli nic wspÃ³lnego ani z powstaniem Le Serpent Rouge ani co znaczÂ±ce, ze sobÂ± nawzajem. Zastanawia tylko
dziwna zbieÂ¿noÂ¶Ã¦- 3 samobÃ³jstwa w ParyÂ¿u, praktycznie jednego dnia w odlegÂ³oÂ¶ci kilkunastu kilometrÃ³w od
siebie (na stronie tytuÂ³owej WÃªÂ¿a widniejÂ± nawet paryskie adresy ofiar). KtoÂ¶ widocznie wykorzystaÂ³ ten
niesamowity zbieg okolicznoÂ¶ci podszywajÂ±c siÃª pod zmarÂ³ych. Kto? 
 SzczegÃ³Â³owa analiza caÂ³ych Tajnych Akt wykazaÂ³a, iÂ¿ napisane zostaÂ³y na tej samej maszynie. Podejrzanym
staÂ³ siÃª oczywiÂ¶cie nie kto inny jak sÂ³ynny mitoman i zaÂ³oÂ¿yciel Zakonu Syjonu Pierre Plantard. Legenda
Rennes-le-Chateau byÂ³a dla ludzi z jego otoczenia bardzo przydatnym narzÃªdziem do wzbudzenia wokÃ³Â³
organizacji szumu i atmosfery tajemniczoÂ¶ci.Â 
 
 
 
 
 Â©Â Magdalena Struska de Merowing. 
 
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu oraz podaniem linku.
 
 
 Zapraszam do zapoznania siÃª z polskim tekstem Czerwonego WÃªÂ¿a artykuÂ³em Andrzeja Struskiego pt.
"KrysztaÂ³y Izis" :
 
 Krysztaly Izis - autor Andrzej Struski
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