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Památník písemnictví na Moravě

Gedenkstätte des Schrifttums in Mähren

Museum of Literature in Moravia

Mezi Rajhradem u Brna a Rajhradicemi je rozložen rozsáhlý komplex budov benediktinského kláštera. Svým založením patří k nejstarším u nás; vyrostl uprostřed lužního
lesa na místě starého slovanského sídliště.

Zwischen Rajhrad (Raigern) bei Brno und Rajhradice liegt der weitläufige Komplex
des Benediktinerklosters. Mit seinem Gründungsdatum gehört es zu den ältesten
Klosterbauten in Tschechien. Seine Grundmauern ruhen inmitten eines Auwaldes an
der Stelle einer alten slawischen Siedlung.

Between Rajhrad u Brna and Rajhradice is an expansive Benedictine Monastery
complex. It was one of the earliest founded in the Czech Republic; it grew up in the
middle of a floodplain forest on the site of an old Slavic settlement.

Památka je přístupná poměrně krátkou dobu, ale rychle si našla své příznivce
a obdivovatele. Milovníci barokního umění a stavitelství tu mohou obdivovat práci
známého barokního architekta Santiniho Aichela, mj. autora kostela ve Křtinách
nebo na žďárské Zelené hoře. Zájemci o knižní kulturu a dějiny vzdělanosti tu najdou
pověstnou benediktinskou knihovnu (65 000 svazků), kterou reprezentuje honosný
historický sál s otáčivým globusem, univerzálními hodinami a tajným schodištěm,
nahlédnou do největší moravské sbírky středověkých rukopisů a mohou se projít
stručnou historií písemnictví na Moravě. Jí je věnována stálá expozice Památníku písemnictví na Moravě, muzea schraňujícího doklady o písemných památkách a literární
činnosti na Moravě. Vedle expozice najde návštěvník ve zpřístupněných prostorách
výstavy na nejrůznější literární témata – od dětských omalovánek přes slabikáře až
k ilustracím a souhrnným pohledům na činnost významných spisovatelů.
Zapálení turisté si z Památníku mohou odnést turistickou známku a různé suvenýry.
V nabídce jsou i produkty navazující na benediktinské tradice – víno z rajhradských
sklepů, léčivé bylinné sirupy i posilnění na další cestu ve formě benediktinských
bylinných likérů. Nabídku doplňují katalogy a publikace k jednotlivým výstavám.
Památník s bezbariérovým přístupem je otevřen celoročně a každodenně mimo pondělí
(květen až září 9–17 hod., říjen až duben do 16 hod.). Prohlídka trvá v průměru jednu
hodinu a návštěvník při ní ujde skoro půl kilometru. Vedle historické knihovny jistě
zaujme funkční maketa slavných rukopisů královny Rejčky, oblíbená je historická osa
v chodbě dějin a ukázky známých i méně známých rukopisů a tisků.
Z Rajhradu, dostupného i po cyklostezce, je jen skok do Židlochovic s oborou
a zámkem, dalším cílem může být Památník Mohyla míru připomínající dobu
napoleonských válek.

Das Denkmal ist erst seit einer recht kurzen Zeit geöffnet, doch schnell fand es seine
Freunde und Bewunderer. Die Liebhaber der barocken Kunst und Baukunst können die
Arbeit des bekannten Barockarchitekten Santini Aichel bestaunen, der unter anderem
die Kirche in Křtiny oder Zelená Hora bei Žďár nad Sázavou baute. Die Buchkultur
und die Geschichte der Bildung belegt die berühmte Benediktinerbibliothek (65 000
Bände), die in einem prunkvollen historischen Saal mit drehbarem Globus, einer
universellen Uhr und einer geheimen Treppe präsentiert wird. Die Besucher erhalten
einen Einblick in die größte mährische Sammlung mittelalterlicher Handschriften und
sie können kurz durch die Geschichte des Schrifttums in Mähren streifen. Ihr ist die
ständige Ausstellung „Denkmal des Schrifttums in Mähren“ gewidmet. Sie bewahrt
die Dokumente über die schriftlichen Denkmäler und die literarische Tätigkeit in Mähren auf. Darüber hinaus findet der Besucher in den zugänglich gemachten Räumen
Ausstellungen zu unterschiedlichen Literaturthemen – von Kindermalbüchern, über
das Abc-Buch bis hin zu Illustrationen und zusammengefassten Betrachtungen über
die Tätigkeit bekannter Schriftsteller.
An den Besuch im Denkmal erinnern die touristische Plakette und Souvenirs. Angeboten werden jedoch auch Produkte mit Anbindung an die Benediktinertradition – Wein
aus den Rajhrader Kellern, Heilkräutersirup und Stärkung für den weiteren Weg in
Form der Benediktiner-Kräuterliköre. Kataloge und Publikationen zu den jeweiligen
Ausstellungen vertiefen das neu erworbene Wissen.
Das Denkmal mit behinderten- und rollstuhlgerechtem Zugang ist das ganze Jahr
über täglich außer montags geöffnet (Mai bis September 9–17 Uhr, Oktober bis
April bis 16 Uhr). Die Besichtigung dauert in etwa eine Stunde und der Besucher
legt dabei einen Weg von etwa einem halben Kilometer zurück. Außer der historischen Bibliothek ist für die Besucher gewiss die funktionstüchtige Nachbildung der
berühmten Handschriften der Königin Elisabeth Richsa interessant, beliebt sind die
historische Achse im Geschichtsgang sowie die Präsentation bekannter und weniger
bekannter Handschriften und Drucke.
Rajhrad ist auch über den Radwanderweg erreichbar, und von hier ist es nur ein
Sprung nach Židlochovice mit Wildgehege und Schloss, ein anderes Ziel kann das
Friedensdenkmal der Napoleonischen Kriege sein.

The monument has been opened for a relatively short amount of time, but it already
has its fans and admirers. Lovers of Baroque art and architecture will admire the work
of the famous Baroque architect Santini Aichel , who designed the church in Křtiny
and Zelená Hora in Žďár nad Sázavou. People interested in literary culture and the
history of education will find here the fabled Benedictine library (65,000 volumes)
– a spectacular historical hall with a globe, universal clock and a hidden stairway. They
will also be able to view the largest Moravian collection of medieval manuscripts and
can experience in brief the history of literature in Moravia. A permanent exposition
is devoted to it in the Museum of Literature in Moravia, which contains documents
bearing witness to literature in Moravia. Besides this exposition, visitors will find
exhibits on various literary topics – from children’s colouring books, through primers
to illustrations and comprehensive insight into the work of important writers.
The most enthusiastic tourists can bring home a tourist stamp and other souvenirs.
Products available include items stemming from the Benedictine tradition – wine
from Rajhrad’s cellars, medicinal herbal syrups and Benedictine herbal liquors
for the road. There are also catalogues and publications from the various exhibits
available.
The wheelchair accessible museum is open daily, year round with the exception
of Mondays (from May to September 9 a.m.–5 p.m., from October to April to
4 p.m.) The tour lasts on average one hour and in that time visitors walk almost
half a kilometer. Besides the historical library visitors will also find interesting
copies of the famous manuscripts of Queen Rejčka; the timeline of history in the
hallway of history and examples of famous and lesser known manuscripts and
prints are also popular.
It is just a short hop from Rajhrad to Židlochovice, which can even be accomplished along a bike path, where a game preserve and chateau await; another
nearby site of interest is the Cairn of Peace Monument, which memorializes the
Napoleonic Wars.

