Via Benedictina
PANNONHALMA

Nad węgierskim miastem Pannonhalma góruje klasztor benedyktynów. Usytuowany jest
na malowniczym wzniesieniu, z którego roztacza się piękna panorama okolicy. W czerwcu czeka
tu na Ciebie niezapomniany widok: rozległe, fioletowe pola kwitnącej lawendy. Opactwo
w Pannonhalmie to najstarszy zabytek sakralny (czyli taki, w którym oddawana jest cześć Bogu
lub bóstwu) na Węgrzech. Pierwsi mnisi przybyli na te tereny ponad 1000 lat temu z Czech
i Włoch. By w pełni poznać urok tego miejsca, musisz oderwać oczy od wspaniałych widoków
u stóp wzgórza i skierować swoje kroki w stronę świątyni.

Wielką dumą Pannonhalmy są piękne winnice, czyli miejsca, gdzie uprawia się winorośl. Roślina
ta lubi światło, dlatego zwykle winnice zakładane są na najbardziej nasłonecznionych,
południowych zboczach wzgórz. Uprawa winorośli przy klasztorach benedyktynów ma bardzo
długą tradycję. W średniowieczu mnisi uważani byli za prawdziwych specjalistów
w produkcji wina.

Św. Benedykt
w Regule zostawił
jednak dla nich samych jasne pouczenie: „(…) picie wina w ogóle mnichom nie przystoi, ale skoro
w naszych czasach nie można o tym mnichów przekonać, zgódźmy się przynajmniej na to, że należy pić
mało, a nie aż do przesytu, gdyż wino przywodzi do upadku nawet człowieka mądrego”.

Spróbuj, niczym prawdziwy detektyw,
odkryć niektóre elementy
architektury klasztoru
w Pannonhalmie.
Zacznij od czegoś
trudniejszego: odszukaj
bogato zdobione
wejście prowadzące
do kościoła. To tzw.
Porta Speciosa, czyli
ozdobna brama.
Mnisi wchodzący
przez nią do świątyni
przypominali sobie
o wyjątkowości
i świętości tego
miejsca.

W
tympanonie
(półkolistym polu tuż nad wejściem) przedstawiony jest rycerz na koniu, który oddaje żebrakowi
połowę
swojego
płaszcza.
To
święty,
który
jest
patronem
kościoła
w Pannonhalmie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak miał na imię, wykreśl z poniższego ciągu liter imię
autora Reguły zakonu, do którego należał klasztor w Pannonhalmie.

BMENEARDCIYNKT

Tego elementu architektury wcale nie trzeba szukać z lupą w dłoni. Widoczny jest już z daleka, gdy zbliżasz się do wzgórza
klasztornego. Czy już wiesz co to takiego? Czytaj dalej tylko wtedy, gdy już wiesz o czym mowa.
Teraz zwróć uwagę na to, jak zakończona jest wieża kościoła. Dachy, które przekrywają wieże nazywamy dachami
hełmowymi lub po prostu hełmami. Jak myślisz, dlaczego?
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Aby dowiedzieć się, czy miejsce, którego szukasz znajduje się w Pannonhalmie, musisz zejść do krypty – specjalnego
miejsca, w którym przechowywano niezwykle cenne relikwie.
Relikwie to szczątki ciał świętych lub przedmioty
należące do nich za życia. W krypcie, miejscu
cichym i odosobnionym, położonym
w podziemiach świątyni, zakonnicy
z łatwością skupiali się na modlitwie.
Czasami znajdowały się w niej miejsce
pochówku wyjątkowych dobrodziejów
klasztoru, np. króla lub księcia. Obejrzyj
dokładnie kolumny i sklepienie (sufit,
który nie ma prostych linii tylko jest wygięty).
Nie zdziw się, jeśli nie znajdziesz poszukiwanego wnętrza. Może to jakaś pomyłka i krypta ta znajduje się w innym klasztorze na szlaku benedyktyńskim.

