Via Benedictina
RAJHRAD

We wschodnich Czechach rozciąga się kraina o nazwie Morawy. Pierwszy klasztor benedyktyński
w tym regionie powstał prawie 1000 lat temu w Rajhradzie. Na ziemiach tych mieszkał wówczas lud
Słowian. W ich języku słowo „Rajhrad” oznaczało prawdopodobnie „miejsce sprawowania kultu”, czyli
wykonywania czynności ku czci bóstwa. Niektórzy z uczonych wiążą początki istnienia opactwa
z przybyciem na Morawy greckich zakonników – Cyryla i Metodego. Ci dwaj bracia przeszli do historii
jako święci, którzy nauczyli Słowian wiary chrześcijańskiej. Zobaczmy jak klasztor w Rajhradzie wygląda
dziś, po wielu wiekach istnienia.

Jeżeli już dotarłeś do opactwa, koniecznie zajrzyj do biblioteki. Jest
to jedna z najstarszych bibliotek klasztornych w całych
Czechach. Od samej podłogi aż po pięknie zdobione sklepienie
(sufit, który nie ma prostych linii tylko jest wygięty) ciągną się
rzędy starych ksiąg. Każda z nich jest jedynym w swoim rodzaju
dziełem sztuki, a cała biblioteka w Rajhradzie to prawdziwy skarbiec.
Benedyktyni od zawsze znali wartość, jaką kryją w sobie mądre księgi.
Dlatego swój czas dzielili między pracę fizyczną i rozwój duchowy,
którego ważną częścią jest poświęcenie się lekturze.
W Regule św. Benedykt zapisał: „Bezczynność jest wrogiem duszy.
(…) W tych dniach Postu każdy otrzyma z biblioteki jedną książkę,
którą powinien przeczytać od pierwszej do ostatniej strony
w całości”.
Czy Ty przeczytałeś już kiedyś samodzielnie całą książkę?

Pora, abyś dokładniej rozejrzał się po klasztorze. Co przypomina Ci
element architektoniczny narysowany obok? Z pewnością masz podobny
przedmiot w domu i służy on do przechowywania kwiatów. Kamienne,
rzeźbione wazony mogły zdobić mury budynków. Gdy już dostrzeżesz dwa
z nich na ścianie zewnętrznej kościoła, zastanów się czy możliwe jest
trzymanie w nich jakichkolwiek roślin.

Czy widziałeś już kiedyś takie śmieszne okno? Jest okrągłe,
wypełnione witrażem i kamiennymi zdobieniami zwanymi
maswerkami. Nazywamy je rozetą od łacińskiego słowa „rosa”,
czyli róża. Czy Tobie również kształt okna przypomina
rozwinięty kwiat z wieloma płatkami? Poszukaj rozety
w murach klasztoru w Rajhradzie. Jeśli jej nie znajdziesz – nie
martw się. Może to oznaczać, że musisz ruszyć dalej szlakiem
benedyktynów i rozejrzeć się w jej poszukiwaniu w zupełnie
innym miejscu.

Kolejnego przedmiotu szukaj w pomieszczeniu, którego nie
ominąłby żaden mól książkowy. Już wiesz, że księgi w klasztorze
w Rajhradzie są bardzo cenne. Niektóre z nich mają okładki z desek
obciągniętych prawdziwą skórą zwierząt i zamykane są na specjalne
klamry. Część zbioru to rękopisy, czyli książki pisane i ilustrowane
odręcznie. Ich wykonanie było bardzo czasochłonne.
W średniowieczu księgi często przepisywali zakonnicy.

W rękopisach pierwsza litera rozpoczynająca rozdział wyróżnia się od pozostałych wielkością,
kształtem, kolorem lub dekoracją. Taką literę nazywamy inicjałem. Może być ona ozdobiona motywem
geometrycznym, roślinnym, zwierzęcym, postacią ludzką lub całą sceną.

Spójrz jak wyglądać mogą inicjały
i wykonaj swój własny:
zapisz w wyjątkowy sposób
pierwszą literę swojego imienia.

tekst: Marta Graczyńska, Monika Kamińska, Maria Masternak, ilustracje: Teresa Ścisłowicz

