Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

Tajemnicze napisy na grobie Proboszcza Rennes les Bains Henri Boudeta
14/06/2012 15:07 by Andrzej Struski i Magdalena St

Tajemnicze napisy na grobie Proboszcza Rennes les Bains Henri BoudetaÂ

GrÃ³b znanego z wielu prac historycznych proboszcza Rennes les Bains H. Boudeta, zastaliÂ¶my w opÂ³akanym
stanie. Jego wizerunek pokazywaÂ³ takie zaniedbanie, jakby tu nie zaglÂ±daÂ³ nikt od wielu, wielu lat. Jego wyglÂ±d
caÂ³kowicie kontrastowaÂ³ z informacjami publikowanymi w ksiÂ±Â¿kach i w internecie. Z jednej strony, wielki i
wychwalany czÂ³owiek, â€“ jakim w samej rzeczy byÂ³ H. Boudet â€“ i publikacje wskazujÂ±ce grÃ³b, a z drugiej strony
wyglÂ±d totalnie zaniedbanego grobu. W takiej sytuacji postanowiliÂ¶my przyjechaÃ¦ na nastÃªpny dzieÃ± i zrobic tu
porzÂ±dek.
H. Boudet byÂ³ proboszczem na parafii Rennes les Bains w tym samym czasie, gdy w niedalekim Rennes le Chateau,
parafiÃª objÂ±Â³ ksiÂ±dz B. Sainiere. Najpierw H. Boudet wraz ze swoim bratem Edmundem, ktÃ³ry byÂ³ geodetÂ± w
rejonie Rennes les Bains, a nastÃªpnie razem z B. Sauniere, odkryli wiele tajemnic, ktÃ³re do dnia dzisiejszego nie
zostaÂ³y wyjaÂ¶nione.
Na pÂ³ycie nagrobnej braci BoudetÃ³w, istnieje pismo, ktÃ³re posiada szczegÃ³lny wyglÂ±d. Jest ono wykonane
rÃ³Â¿nymi technikami grawerowania. WyglÂ±da to tak, jakby kaÂ¿da grupa tekstu, byÂ³a pisana przez innego
czÂ³owieka, lub celowo dla wyrÃ³Â¿nienia poszczegÃ³lnych informacji.

Fot. 1 Widok pÂ³yty nagrobnej grobu H. Boudeta w Axat, przed umyciem.Â

Fot. 2 GrÃ³b umyty.

Po umyciu, ukazaÂ³y siÃª szczegÃ³lne wizerunki rÃ³Â¿nych tekstÃ³w, wygrawerowanych na pÂ³ycie.

Â Fot. 3 Napis gÃ³rny

Fot. 4 napis dolny i ksiÂ±Â¿ka
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Fot. 5 Tekst po lewej, informacje geodety.

Fot.6 dolna czÃªÂ¶Ã¦ tekstu po prawej

Fot. 7 GÃ³rna czÃªÂ¶Ã¦ tekstu po prawej, informacje ksiÃªdza.

WyglÂ±d liter wygrawerowanych na grobie jest wyjÂ±tkowo niekompletny. Litery byÂ³y wykonane w taki sposÃ³b, by
przedstawiaÂ³y tylko czÃªÂ¶Ã¦ swego ksztaÂ³tu. Dodatkowo usytuowanie napisÃ³w wskazuje na wizerunek, ktÃ³ry chce
wyeksponowaÃ¦ rÃ³Â¿ne informacje.
WyglÂ±da to tak, jakby informacje ksiÃªdza Boudeta byÂ³y w innym miejscu, niÂ¿ informacje jego brata geodety.
RÃ³wnieÂ¿ innym rodzajem pisma sÂ± wyszczegÃ³lnione pozostaÂ³e grupy pisma. Nie wiem, moÂ¿e gdzieÂ¶ sÂ± te
kwestie w jakiÂ¶ sposÃ³b wyjaÂ¶niane, ja na ten temat nie posiadam Â¿adnych informacji.
WyglÂ±d napisÃ³w na pÂ³ycie nagrobnej braci BoudetÃ³w, posiada jednoznacznÂ± wymowÃª; - W tym piÂ¶mie ukryte
sÂ± jakieÂ¶ informacje, ktÃ³re dotyczÂ± odkrytych przez nich tajemnic.
TreÂ¶Ã¦ napisÃ³w jest publicznie znana, tu przedstawiÃª jednÂ± z publikacji pokazujÂ±cych tekst
â€žwyjaÂ¶nionychâ€• (lub zgodnych z zasadami napisÃ³w nagrobnych w chrzeÂ¶cijaÃ±skich pochÃ³wkach) napisÃ³w
nagrobnych na pÂ³ycie grobu braci BoudetÃ³w, na cmentarzu w Auxat.

Wnioski niech kaÂ¿dy wyciÂ±gnie wedÂ³ug wÂ³asnego uznania.
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