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Klasztor w Neuzelle - barokowy cud
Brandenburgii

Około 35 kilometrów na południe od Frankfurtu nad Odrą znajduje się
architektoniczny skarb Europy Środkowej: Klasztor Neuzelle. Kompleks
klasztorny, założony w 1268 roku przez margrabiego miśnieńskiego Henryka
Wspaniałego, jest jednym z niewielu w całości zachowanych przykładów
architektury cysterskiej. W centrum klasztoru Neuzelle znajduje się prawdziwy
barokowy skarb - katolicka kolegiata Najświętszej Marii Panny, której ponad
70-metrowa dzwonnica jest wizytówką tej miejscowości. Pierwotnie gotycki
kościół został w XVII i XVIII wieku przebudowany przez włoskich i czeskich
artystów i od tego czasu stał się jednym z najważniejszych barokowych



kościołów w Europie Środkowej. "Opactwo Neuzelle jest barokowym cudem
Brandenburgii. Jest to całkowicie zachowany kompleks klasztorny, co jest
ewenementem w Brandenburgii i w Europie", mówi Norbert Kannowsky,
dyrektor zarządzający Fundacji Opactwa Neuzelle.

Perłą opactwa Neuzelle jest ogród klasztorny, który został gruntownie
odrestaurowany w 2022 roku. Dzięki wybudowanym w XVIII wieku ścieżkom i
ciekom wodnym, stromo nachylonym tarasom i historycznej szacie roślinnej,
w tym licznym drzewom cytrynowym, jest on dziś uważany za jedyny
prawdziwie barokowy ogród w Brandenburgii. Ralf Mainz - główny ogrodnik -
często obserwuje gości odwiedzających "jego" ogród. "Wiele osób spogląda
na ogród z tarasów i myśli, że widzieli już wszystko, a to jest błędne
przekonanie". Jego rada brzmi: poświęćcie czas na zwiedzanie barokowego
ogrodu klasztornego, ponieważ ma on o wiele więcej do zaoferowania. "Barok
słynie z obfitości, z przesady i z ukrytych niespodzianek. Pięciohektarowy
teren był niegdyś nie tylko miejscem spokoju i kontemplacji dla mnichów,
produkowano tu również wino. Od kilku lat pod winnicą znajduje się kolejna
atrakcja zespołu klasztornego - tak zwany "Teatr Niebiański". Jest to muzeum,
które zostało zbudowane pod ziemią specjalnie do organizowania w Neuzelle
przedstawień misterium Męki Pańskiej. Norbert Kannowsky nazywa je
"trójwymiarową barokową scenografią, za pomocą której w 15 scenach można
ukazać historię męki Jezusa" i wyjaśnia, że "jest to absolutny unikat w Europie
zarówno pod względem formy artystycznej, jak i jego kompletności".
Powstałe ok. 1750 r. malowidła przez 150 lat leżały ukryte w wieży kolegiaty
- narażone na działanie wody deszczowej i gołębich odchodów. Dziś, po ich
odrestaurowaniu, uważane są za swoistą sensację pod względem zakresu,
wielkości i jakości artystycznej.

Po przeżyciach duchowych w muzeum warto zadbać o ciało i zjeść coś
pysznego w restauracji "Dzika kuchnia klasztorna" albo wstąpić do
przyklasztornego browaru, gdzie od ponad 400 lat piwo warzone jest zgodnie
z dawnymi zasadami i tradycjami rzemieślniczymi.

Więcej informacji:www.klosterneuzelle.de/pl/

The TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH was founded in 1998. As
a destination management company, the TMB is responsible for the long-
term and sustainable positioning, development and marketing of the tourism
product in the Federal State of Brandenburg. This includes, in particular, the
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management of the Brandenburg brand and the process associated with it.
Shareholders in the TMB are the Federal State of Brandenburg (59%), the
“Vereinigung Brandenburgischer Körperschaften zur Förderung der
Brandenburgischen Tourismuswirtschaft GbR” (Association of Brandenburg
Corporations for the promotion of the Brandenburg Tourism Industry) (36%)
and the Berlin Tourismus & Kongress GmbH (visitBerlin) (5%)
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