
O  LITERACH  I  LITERÓWKACH 

Przez  kilka  miesięcy  noszę  się  z  zamiarem  napisania  o  paru  moich

spostrzeżeniach dotyczących napisów na kotarze w prezbiterium katedry fromborskiej,

ale  jakoś  nie  mogę  się  zebrać.  Impuls  przychodzi,  gdy  do  okna  katedry  wraca

z  konserwacji  witraż  Machhausena  z  chwalebnymi  scenami  maryjnymi.  Pisałam

w  sierpniu,  że  brak  tu  jednej  litery,  i  że   pewnie  w  czasie  konserwacji  zostanie

dopisana.  Jednak...  tak  się  nie  stało.  Nadal  litery  „a”  w  wyrazie  „ascendit”  brak.

To, że o tym napisałam, i że mój tekst został umieszczony na stronie katedry, to jednak

było za mało. I tak konserwatorzy tego nie czytają...

Gdy przyjrzeć się z bliska, wyraźnie widać, że jeden fragment różni się  od reszty.

Być  może  był  uszkodzony  i  został  zrekonstruowany.  Kiedy?  Nie  wiem.

Wyraźnie widać, że tło w tym miejscu jest innego koloru – oryginalne, na tym,  i na

pozostałych  dwóch  zwojach,  jest  białe,  a  tu  jest  kremowo-beżowo-brązowawe.

Podobnie taśma brzegowa – cała jest cytrynowa, a w tym jednym miejscu ma barwę

ciepłej żółci. Poza tym, tam, gdzie powinna być litera „a” wyraźnie jest puste miejsce.

      

      Quae est ista, quae ascendit* sicut aurora

      consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol,

      terribilis ut castrorum acies ordinata? 

      Kim jest Ta, która przychodzi jak wschodząca

      jutrzenka, piękna jak księżyc, wybrana jak

      słońce, groźna jak zbrojne zastępy?

                  

 

      * na witrażu zatarła się litera „a”, zapewne pojawi się na nowo 
         po  renowacji.



Chyba, że się mylę... 

***

Napisy  na  kotarze  w prezbiterium katedry  malowały  co  najmniej  dwie  osoby.

Widać to po sposobie pisania i kroju liter. Pytanie, czy jednocześnie robiły to dwie

osoby,  Justus  Bornowski  z  jakimś  swoim  współpracownikiem,  czy  część  została

poprawiona  w  późniejszym czasie?   Analizując  krój  liter  we  wszystkich  napisach

w prezbiterium katedry, ze wstęgami na blendach włącznie,  można dostrzec pewną

zależność – im później litery zostały namalowane, tym krój liter jest bardziej ozdobny.

Najmniej  ozdobne  pismo,  piękne  w  swej  prostocie  i  najrówniejsze,  jakby,

rzeczywiście, wyszło spod szablonu, jest na północnej ścianie prezbiterium od stalli do

ołtarza  (Ap 21,2-7), oraz na ścianie wschodniej – Ps 26(25),8.  Identyczne pismo jest

również na medalionach znajdujących się na łuku tęczowym. Wydaje się, że właśnie

ono  jest  pierwotne.  Pozostałe  teksty  wyraźnie  pisał  ktoś  inny.  Pismo jest  bardziej

zamaszyste, nieco mniej równe, a litery O i Q  konsekwentnie różnią się od tamtych

dodanym ozdobnikiem. 

Litera  G  różni  się  od  pozostałych  jedynie  na  zachodnim  załomie  ściany

południowej – tam, gdzie jest tekst z Psalmu 24(23),10. „Quis est iste rex gloriae?

Dominus virtutum ipse est rex gloriae”. Kto jest tym królem chwały? Pan zastępów,

On jest królem chwały. 

O  – Q  –



Na bliźniaczym załomie od północy G jest takie, jak wszędzie.

***

Dodatkową  ciekawostką  są...  literówki,  przed  którymi  chyba  nie  ustrzegli  się

obydwaj  wykonawcy.  Każdemu z  nich  przytrafiło  się  „coś”.   Niektóre  wydają  się

oczywiste, co do niektórych, nie mam pewności, czy to literówka czy tak wówczas,

po prostu,  pisano. Żeby uzyskać pewność, trzeba by zapytać specjalistów.

Pierwsza  dotyczy zamiany litery T na I.  W tym kroju, litery te są  podobne... 

Ściana północna  – pierwsze przęsło od strony ołtarza, górna fala.   Ap. 21, 4b.

„Et mors ultra non erit, neque  luctus,  neque dolor erit ultra, quia prima abierunt”.

A śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze

rzeczy przeminęły.  Na kotarze napisane jest „lucius”.

 

Kolejne dwie literówki, bliźniaczo podobne, mimo że położone na przeciwległych

ścianach, dotyczą zamiany litery G na E. Kształt tych liter również jest podobny. 

G  –
G – inne, 

jakby namalowane 

przez trzecią osobę



Ściana  północna,  z  prawej  strony  drzwi  do  skarbca,  dolna  fala.   To  również

fragment  z Ap. 21,4. „Et absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum”. I otrze

(Bóg) z ich oczu wszelką łzę. Na kotarze jest napisane „abstereet”. Jest tu także wyraz

„lacrymam”, a nie „lacrimam”, ale tak kiedyś również pisano. 

Ściana  południowa,  z  lewej  strony  stalli  gotyckiej,  dolna  fala.   Ps122(121),6.

„Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem et abundantia diligentibus te.”  Proście o pokój

dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju, którzy cię miłują. Jest napisane „dilieentibus”.



Co do dwóch kolejnych, nie mam pewności, czy jest to literówka czy, po prostu,

taka forma była wtedy używana. Nie znalazłam nigdzie takiej pisowni, co nie znaczy,

że nie mogła istnieć.

Ściana wschodnia, za aniołem ołtarzowym po lewej stronie ołtarza. Ps.26(25),8.

„Domine  dilexi decorem domus  tuae,  et  locum habitationis  gloriae  tuae”.   Panie,

miłuję dom, w którym mieszkasz i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. Na kotarze

jest napisane „delexi”.

Ściana  południowa.  Pierwsze  przęsło  od  ołtarza,  dolna  fala.  Ps.122(121),4.

„Illuc enim ascenderunt tribus tribus Domini.”. Tam wstępują pokolenia, pokolenia

Pańskie. Na kotarze jest „ascenderund”.    



Ostatnia rzecz, to napis zatarty, słabo widoczny. Miejsce, gdzie się znajduje,  jest

tak zdegradowane, że gołym okiem trudno odczytać, co tam jest napisane. 

Ściana  południowa.  Pierwsze  przęsło  od  ołtarza,  dolna  fala,  pierwszy  napis.

Ps  122(121),3.   „Jerusalem,  quae  aedificatur  ut  civitas,  cuius  participatio  eius

in idipsum”.  Jeruzalem, wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane.  

Żeby nie wyważać otwartych drzwi... :)

1-2 grudnia 2019                                                                                         Jolanta Michno
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Wcześniejsze:
 

• O łuku tęczowym w Katedrze Fromborskiej.

• O siostrzanych medalionach i przemalowanej gwieździe

• O mówiących ścianach w Katedrze Fromborskiej – tekst i schemat

• O dwóch wstęgach i napisie, którego nie ma

• O jednym witrażu


