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Chartes-miasto poÂ³oÂ¿one na szlaku ParyÂ¿-Santiago de Compostela.Â 

 
 Mistyczna Katedra w Chartres 
 
  
 Chartes-miasto poÂ³oÂ¿one na szlaku ParyÂ¿-Santiago de Compostela.
 Ujawniono, Â¿e pierwsi mieszkaÃ±cy tych ziem osiedlili siÃª tu w okresie paleolitu w widÂ³ach miÃªdzy
rzekami:Couesnon i Eure.
 PÃ³Â¼niej w czasach rzymskich istniaÂ³a w tym miejscu osada CeltÃ³w - Carnutum lub Autricum.
 Chartres uwaÂ¿ane byÂ³o za najwaÂ¿niejsze miejsce w Galii i byÂ³o centrum druidyzmu.
 W nastÃªpnym okresie w mieÂ¶cie pojawiÂ³o siÃª chrzeÂ¶cijaÃ±stwo, wÃ³wczas za sprawÂ± dwÃ³chÂ  misjonarzy
:Eodalda i AltinawÂ  III.w. przeksztaÂ³ciÂ³o siÃª w siedzibÃª waÂ¿nego biskupstwa.
 W latach 1140-1260 na wzgÃ³rzu nad rzekÂ± Eure na dawnych gruzach Â¶wiÂ±tyni romaÃ±skiej wybudowano
gotyckÂ±Â  KatedrÃª-Cathedrale Notre Dame de Chartres.
 Â   Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  
 Â Legenda III wiek â€“ wedÂ³ug legendy do Chartres przybywajÂ± pierwsi chrzeÂ¶cijanie i odnajdujÂ± w grocie 
celtyckÂ± rzeÂ¼bÃª brzemiennej kobiety, ktÃ³rÂ± uznajÂ± za wyobraÂ¿enie brzemiennej Marii Panny. UznajÂ± to za
cud i budujÂ± pierwszy drewniany koÂ¶ciÃ³Â³; 
 
   Â  Budowniczowie Gotyckie Â¶wiÂ±tynie kryjÂ± wiele tajemnic, wiadomo tylko Â¿e budowniczowie tych
niezwykÂ³ych budowli Â¿yli bardzo skromnie, caÂ³e Â¿ycie poÂ¶cili i skÂ³adali Â¶luby wstrzemiÃªÂ¼liwoÂ¶ci. Tworzyli
Â¶cisle zamkniÃªtÂ± grupe osÃ³b posÂ³ugujÂ±cych siÃª tajemniczym Â¿argonem zwanymâ€™ARGOTâ€•
 DziaÂ³ali Â¶ciÂ¶le wedÂ³ug praw fizyki, tak ogromne budowle mimo wszystko sprawiajÂ± wraÂ¿enie nieziemsko
lekkich. Specjalna technika umoÂ¿liwiÂ³a osiÂ±gniÃªcie tak niezwykÂ³ego efektu, gdyÂ¿ mury tych Â¶wiatyÃ±
podtrzymywane byÂ³y z zewnÂ±trz przez przypory oraz Â³uki przyporowe. W Katedrze Chartres moÂ¿na podziwiaÃ¦
rÃ³Â¿norodnoÂ¶Ã¦ iÂ  mnogoÂ¶Ã¦ wielu symboli â€“patrz zdj.poniÂ¿ejÂ  
 
   Â  Budowniczowie byli niezwykÂ³ymi astronomami i astrologamiÂ  zastosowali oni w Katedrze Chartres biaÂ³Â±
pÂ³ytkÃª z charakterystycznym metalowym guzikiemÂ  ktÃ³ry umieszczono w prawej (poÂ³udniowej) nawie bocznej, w
dzieÃ± przesilenia letniego, 21 czerwca, pomiÃªdzy godzina 12:45 i 12:55 oÂ¶wietlajÂ± promienie sÂ³oÃ±ca
ustawionego w zenicie
   Â 
 Znana badaczka Â¶redniowiecznych KatedrÂ  Aleksandra OlÃªdzka â€“ Frybesowa uwaÂ¿a, Â¿e labirynty w
Â¶wiÂ±tyniach miaÂ³yÂ  zwiÂ±zek z tajemniczymi obrzÃªdami budowniczych rytuaÂ³Ã³w masoÃ±skich. 
 
   Â  Cathedrale Notre Dame w Chartres KatedrÃª zorientowano na planie Â³aciÃ±skiego krzyÂ¿a, ktÃ³ry wieÃ±czÂ±
dwie niesymetryczne wieÂ¿e: poÂ³udniowa-ukoÃ±czona w roku 1165(o wys.105m)oraz pÃ³Â³nocnÂ± â€“
ukoÃ±czonÂ± w roku 1513 (o wys.115m).
 O wielkim monumentalizmie budowli Â¶wiadczy chociaÂ¿by fakt, Â¿e jego fundamenty sÂ± wpuszczone w gÂ³Â±b
ziemi aÂ¿-8 metrÃ³w.
 Do wnÃªtrza Katedry prowadzi trÃ³jdrzwiowyÂ  PORTAILÂ  ROYALÂ  -Portal KrÃ³lewski, w ktÃ³rym bogactwo
rzeÂ¼b zapowiada, iÂ¿ jest to jedna z najbardziej piÃªknych Â¶wiÂ±tyÃ± Â¶wiata, gdzie samych rzeÂ¼b jest ponad 10
tysiÃªcy.
 NadÂ  drzwiami Portalu Royal znajduje siÃª rozeta przedstawiajÂ±ca SÂ±d Ostateczny, pozostaÂ³e rozety zdobiÂ±
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fasadÃª pÃ³Â³nocnÂ± i poÂ³udniowÂ±.
 
 
  Â 
 Â  Â Â¦wiÂ±tynia jako jedyna we Francji posiada trzydrzwiowe rzeÂ¼bione portale od strony poÂ³udniowej i
pÃ³Â³nocnej. 
 
 
  Â 
 Â  Bardzo intrygujÂ±cy jestÂ  tu zespÃ³Â³ witraÂ¿y pochodzÂ±cych z XIIIw.-163; 4 z XIIw; 21z XIVw.
 43 z nich tworzÂ± rozety, pozostaÂ³e umieszczone sÂ± w oknach ostroÂ³ukowych.
 Jest to najwiÃªkszy na Â¶wiecie zbiÃ³r witraÂ¿y w jednym miejscu gdzie caÂ³kowita ich powierzchnia przekracza 2,5
tysiÂ±ca m2. Tajemnice Labiryntu
 CaÂ³a katedra ozdobiona jest ezoteryczno-mistycznymi symbolami, do najbardziej tajemniczych zaliczany jest labirynt
uÂ³oÂ¿ony w posadzce KatedryÂ  poÂ¶rodku nawy miÃªdzy 3-7 filarem symbolizujÂ±cy przejÂ¶cie od ziemskiego
Â¿ycia do niebiaÃ±skiego zwanyÂ  alchemicznÂ± Â¶cieÂ¿kÂ±.
 Â 
 
 
 Â .W badaniach radiestecyzyjnych Labiryntu wykazano, Â¿eÂ  w jego centrum jest bardzo silne promieniowanie
energii geopatycznej . Miejscu tym dochodziÂ³o do silnej reakcji miÃªdzy geomagnetyzmem Ziemi a ludzkim
organizmem co z kolei powodowaÂ³o impulsy elektromagnetyczne dziaÂ³ajÂ±ce na mÃ³zg bÃªdÂ±cej tam osoby, ktÃ³ra
doznawaÂ³a â€žoÂ¶wieceniaâ€•.
 Pod Labiryntem w Chartres odkryto 14 ciekÃ³w wodnych sztucznie przemieszczonych przez budowniczych. Oficjalna
wersja do czego sÂ³uÂ¿yÂ³ Labirynt Labirynt zostaÂ³ skonstruowany wÂ  okoÂ³o 1200 roku, wiadomo Â¿e
uÂ¿ywano go do odbyciaÂ  symbolicznej pielgrzymki â€“ dla tych ktÃ³rzy nie wziÃªli udziaÂ³u w Krucjacie do
Ziemi Â¦wiÃªtej- czÃªsto nazywano go DrogÂ± JerozolimskÂ±-NiebieskÂ± Jeruzalem lub Aktem Pokuty.
 CaÂ³a trasa Labiryntu mierzy okoÂ³o 262 metry.
 Pielgrzymi caÂ³Â± trasÃª Labiryntu pokonywali na kolanach osiÂ±gajÂ±c po kolei poszczegÃ³lne stopnie
wtajemniczenia mistycznego by w koÃ±cowej jego fazie dotrzeÃ¦ do znajdujÂ±cej siÃª na Â¶rodkuÂ 
LabiryntuÂ  rozety na krzyÂ¿u â€“ znaku wiedzy i Chrystusa. Â  Od roku 1979Â  KatedrÃªÂ  wpisano naÂ  listÃª
Â¶wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Ciekawostka: PoÂ³oÂ¿enie Katedr we Francji jest odwzorowaniem
Gwiazdozbioru Panny.Â  
 
 
 
  Â  
 OpracowaÂ³a Magdalena Struska Â  
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