O ŁUKU TĘCZOWYM W KATEDRZE FROMBORSKIEJ

„Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które ja
zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami,
na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem
przymierza między Mną a ziemią.”
Rdz. 9,12-13

***
Oglądając w domu, na początku lutego, efekty fotograficznych zabaw w katedrze,
zauważam na sfotografowanym przypadkiem medalionie z łuku tęczowego napis,
który... rozumiem. AUREA... złoty. Co ciekawe, nigdy wcześniej na te medaliony nie
zwróciłam uwagi. Ot, zwykła dekoracja malarska i tyle... Teraz mnie to intryguje.
Pierwsza część napisu jest niewyraźna. DO... i trzy litery, których nie widać. Myślę
intensywnie. Wiem!!! DOMUS AUREA – DOMIE ZŁOTY!!!

Medalionów jest

więcej. Sfotografowane mam jeszcze dwa, ale te są mniej ostre. Poza tym napisy są po
łacinie, czyli w języku, którego nie znam, na dodatek literami o innym kroju. Ale od
czego mam internet? Wpisuję „Domus aurea – litania loretańska”. Szybko znajduję
tekst litanii po łacinie. Przyglądam się, porównuję. I... mam! Mimo stosowanych na
medalionach skrótów udaje mi się dopasować wezwania. Po prawej stronie od dołu
VAS SPIRIT(uale) – Przybytku Ducha Świętego, nad nim TURRIS DAVID(ica) –
Wieżo Dawidowa. I na górze DOMUS AUREA – Domie złoty.
Czuję dreszcz emocji. Znowu czuję się jak odkrywca. Najchętniej natychmiast
pojechałabym do katedry, żeby sfotografować i odczytać napisy z pozostałych trzech
medalionów. Na starym zdjęciu łuku tęczowego, widać tylko obrazki, napisy są

zupełnie niewidoczne. Intuicja mi podpowiada, że górny po lewo, to Arko Przymierza
– Foederis arca, dolny – Różo Duchowna – Rosa Mystica, a środkowy? Aż mnie zżera
ciekawość. Wieżo z kości słoniowej? Turris eburnea? Chciałabym to sprawdzić
i wiedzieć to już. Natychmiast. Taki szczegół, pewnie nikt się tym nie zainteresował,
w żadnym opracowaniu się na to nie natknęłam. Malarską dekorację wykonał Justus
Bornowski z Elbląga i tyle. A to takie ciekawe!...
Jezus Chrystus Ukrzyżowany – Jedyny Pośrednik – Nowy Adam (krzyż –
zwieńczenie, centrum), i Odpowiednia dla Niego Pomoc – Najświętsza Maryja Panna
– Nowa Ewa (łuk). Razem, w pełnej jedności. Znak i Wypełnienie Przymierza.
3 medaliony – krzyż – 3 medaliony – razem świecznik.
Jak to wszystko jest niesamowicie pomyślane!!! Znowu... nic przypadkowego.
Ogromnie mi się to podoba.
***
Dwa dni później znajduję swoje zdjęcie, zrobione w maju 2014 roku, na którym
widać dokładnie brakujące medaliony. Miałam nosa. Na lewym dolnym faktycznie jest
ROSA MYSTIC(a) – Różo duchowna, a na środkowym TURRIS EBURN(ea) – Wieżo
z kości słoniowej. Najtrudniej odczytać napis na lewym górnym medalionie. Wytężam
wzrok. Widać litery, ale przez nietypowy krój trudno mi skojarzyć jakie. W drugim
wyrazie jest ...EL... Uważnie wczytuję się w łacińskie wezwania litanii. I... mam!!!
IANUA COELI – Bramo niebieska!!! Hurrra!!! Rozczytałam całość!!! Aż mnie nosi,
żeby podzielić się moim odkryciem.
Robię wykresy...

czyli:

Przyglądając się uważnie, dostrzegam jeszcze coś, co ponownie napełnia mnie
podziwem dla artysty projektującego tę dekorację malarską. Kolejne wezwania litanii
przechodzą przez krzyż, jak gdyby go oplatając.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...
Łaski pełna...
Brama Niebieska...

***
Miesiąc później, gdy ponownie jestem w katedrze, fotografuję dokładnie
wszystkie medaliony. Przy okazji widzę coś, czego wcześniej nie zauważyłam. Tam,
gdzie jest przymocowany krzyż, w samym centrum, na szczycie łuku, jest jeszcze
jeden medalion – na nim namalowane słońce, a wewnątrz niego gwiazda. Jezus
Chrystus – Słońce Sprawiedliwości i Gwiazda z Jakuba? Wewnątrz słonecznej tarczy,
widać jak gdyby ogród różany. Pięć róż? Pięć Ran Chrystusa? Chociaż na niebieskim
polu miejsca jest niewiele, chyba też kiedyś było tam coś napisane. W prawym rogu
widać jakby pozostałość litery A.

Raptem przychodzi mi do głowy nowa myśl...
GWIAZDO ZARANNA! – Stella matutina!
Gwiazdo zaranna, obleczona w słońce...
Pasuje równie dobrze...
Patrzę na swój wykres sprzed dwóch miesięcy. Droga urywa się tuż przed
szczytem. Brakuje ostatniego kroku – na szczyt – na krzyż. Dorysowuję brakujący
element i czuję, że teraz to już jest naprawdę całość.

„I odtąd łączą się tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. Nowy Adam i Nowa
Ewa. Jezus i Maryja. Słońce sprawiedliwości i Gwiazda zaranna. Zawsze razem.
Dla zbawiania świata.
To dlatego, patrząc na ten siódmy medalion, widzimy równocześnie i Słońce
sprawiedliwości i Gwiazdę zaranną. Obrazy nakładają się na siebie. Jezus i Maryja są
nierozłączni. Patrząc na Jezusa, widzimy jednocześnie Maryję. Patrząc na Maryję,
widzimy jednocześnie Jezusa. A wszystko obraca się wokół krzyża Jezusa Chrystusa
– jedynej „drabiny do nieba”.
I to wszystko, tu, na łuku tęczowym fromborskiej katedry, można zobaczyć.
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