Janusz Grzybczyk, Na szlakach ciekawych wêdrówek

Rejent * rok 14 * nr 11(163)
listopad 2004 r.

Polemiki i refleksje
Na szlakach ciekawych wêdrówek
Je¿eli ktoœ wybra³ siê na wycieczkê do s³onecznej Hiszpanii, znanej
ze wspania³ych, historycznych zabytków, to nie sposób, by nie zatrzyma³
siê w Toledo, w centrum pó³wyspu iberyjskiego. Miasto po³o¿one jest
na stromych wzgórzach prze³omu najd³u¿szej iberyjskiej rzeki Tag. Pocz¹tki
Toledo, pierwszej osady, datuj¹ siê od roku dwusetnego p.n.e. i zwi¹zane
s¹ z wojn¹ punick¹ i wojskami rzymskimi.
W XII w. na miejscu dawnego meczetu rozpoczêto budowê gotyckiej
katedry, która stanowi per³ê zabytków, a w okresie królestwa w XV wieku
by³a dum¹ i wyrazem potêgi. W katedrze tej znajdujemy œlady notariuszy.
Po lewej stronie jest brama „Wrota Palmowe”, zwane te¿ piekielnymi,
przez które wychodzi³a na zewn¹trz procesja z najwiêksz¹ na œwiecie
monstrancj¹, tradycyjnie w Niedzielê Palmow¹ i Bo¿e Cia³o, a w orszaku
honorowym szli notariusze. Prawe wrota zwane imieniem s¹du lub skrybów
zwi¹zane s¹ od stuleci z prac¹ notariuszy, którzy t¹ bram¹ wchodzili do
katedry, by z³o¿yæ przy uroczystym ceremoniale zawodowe przysiêgi, po
z³o¿eniu których mogli oferowaæ swe us³ugi ludnoœci.
Zawód notariusza cieszy³ siê w Hiszpanii wielkim powa¿eniem i szacunkiem. U stóp koœcio³a Œw. Tomasza znajduje siê Kaplica Pogrzebowa
Pana Orgazy, g³ównego notariusza Kastylii, zmar³ego w 1323 r. Znany
on by³ z wielkodusznoœci, szczodroœci i hojnoœci na rzecz Koœcio³a i biednych.
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Pogrzeb uwieczni³ na du¿ym obrazie znajduj¹cym siê w tej¿e kaplicy
El Greco – malarz pochodzenia greckiego, który przyby³ do Hiszpanii
z Krety w 1579 r. Obraz „Pogrzeb hrabiego Orgaza”, uznany za zabytek
klasy zerowej, przedstawia cudowne pojawienie siê œwiêtych Augustyna
i Szczepana, którzy osobiœcie z³o¿yli do grobu cia³o pobo¿nego rycerzanotariusza. Przedstawia te¿ ca³¹ mêska elitê kulturaln¹ i towarzysk¹, do
której nale¿a³ fundator. Pan Orgaza przekazuje ostatni¹ wolê w swoim
testamencie, zalecaj¹c, aby bogaci ludzie wspomagali koœció³ i biednych
w parafii.
W tym piêknym mieœcie na murach zabytkowych dobrze utrzymanych domów mo¿na dostrzec b³yszcz¹ce w s³oñcu z³ote tablice kancelarii
praktykuj¹cych notariuszy.
O tych ciekawych rzeczach rozmawia³em z panem Rufino Miranda.

Janusz Grzybczyk
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