Via Benedictina
BŘEVNOV

W Pradze, w dzielnicy o nazwie Břevnov, znajduje się najstarszy na terenie Czech klasztor męski.
Powstał on ponad 1000 lat temu. Opactwo zostało zbudowane na mokradłach. Wierzono, że bagna
te były miejscem, w którym stykały się dwa światy – żywych i umarłych. Sprowadzeni tutaj benedyktyni
mieli więc stać na straży przejścia pomiędzy tymi krainami. Dziś miejsce to wygląda zupełnie inaczej.
Jest zadbane, spokojne i przyjazne. Podczas zwiedzania klasztoru w Břevnovie koniecznie zajrzyj
do pięknego ogrodu. To doskonałe miejsce na odpoczynek i chwilę refleksji. Jeśli będziesz miał
szczęście, zobaczysz przebiegającą ścieżką wiewiórkę lub usłyszysz dzięcioła.

Św. Benedykt wiedział, że dla mnicha praca jest równie ważna jak modlitwa. W Regule zapisał on: „Jeśli zaś ktoś jest
tak niedbały i leniwy, że nie chce albo nie może ani rozmyślać, ani czytać, trzeba mu zlecić jakąś pracę do wykonania,
aby nie był bezczynny”. Zakonnicy w Břevnovie poświęcali swój czas na pracę przy uprawie chmielu, z którego
później warzyli piwo. Było ono naturalnym napojem mnichów. Bardzo długo uważano, że jest zdrowsze
od wody. Ten pogląd miał swoje uzasadnienie: w średniowieczu woda często była brudna
i miała wiele zarazków. Przygotowanie z niej trunku pozwalało pozbyć się chociaż części z nich.
Zakonnicy warzyli piwo na własne potrzeby. Później zaczęli dzielić się nim z innymi i sprzedawali je poza mury
klasztorów. Tradycja produkcji piwa w Břevnovie kontynuowana jest do dnia dzisiejszego. Chcąc odnaleźć
browar musisz udać się do budynków dawnych stajni.

Czy domyślasz się, gdzie znajdują się elementy architektury wyglądające jak te, narysowane
obok? Szukaj ich w pomieszczeniu pod kościołem. To w nim zachowały się najstarsze
fragmenty murów świątyni. Miejsce to nazywa się kryptą. Było ono oddalone od codziennego
zgiełku. Mnichom łatwo było się w nim skupić na modlitwie i medytacji. Zwykle w kryptach
przechowywano relikwie, czyli szczątki ciał świętych lub przedmioty należące do nich za życia.
Czy odnalazłeś już to miejsce i zobaczyłeś kolumny z rysunku? Ich kapitele, czyli najwyższe
części, ze względu na swój kształt nazywają się kapitelami kostkowymi.

Rozejrzyj się teraz dokładnie po wnętrzu kościoła w Břevnovie.
Czy odnajdujesz na jego ścianach krzyżyk, taki, jak na obrazku obok?
Pewnie widzisz nawet niejeden taki znak. Policz je po cichu. Czy liczba
ta z czymś Ci się kojarzy? Takie krzyże to zacheuszki. Są one umieszczane
na ścianach nowo powstałej świątyni podczas jej poświęcenia. Uroczyste
święcenie kościoła odbywa się w obecności biskupa, który namaszcza jego
mury świętymi olejami. Obrzędy te potwierdzają szczególność tego rodzaju
budowli jako miejsca spotkania człowieka z Bogiem. Według tradycji liczba
zacheuszków na ścianie powinna być równa liczbie apostołów.

Przed Tobą ostatnie zadanie. Spróbuj odnaleźć fryz arkadkowy,
który powinien być
widoczny na zewnętrznym murze kościoła. Jego nazwa pochodzi od wielu małych połączonych ze sobą łuczków, czyli arkadek, które go tworzą.
Ten element dekoracyjny zwykle obiegał dookoła całą świątynię. Nie dostrzegasz go? Nie martw się. Zapewne znajduje się on w innym klasztorze
benedyktynów. Jeśli jeszcze nie odwiedziłeś tego miejsca, zaplanuj czas na kolejną wycieczkę. Tym razem swe kroki powinieneś skierować do węgierskiej
wioski Ják.

