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Mo ra wy – od tra dy cji i hi sto rii do atrak cji 
tu ry stycz nej

Mo ra wy – from the tra di tion and hi sto ry to to urist 
at trac tion

Abs trakt 
Głów nym ce lem te go ar ty ku łu jest przed sta wie nie kil ku naj cie -

kaw szych miejsc na Mo ra wach ta kich jak: Rajh rad, Mi kul ci ce, Ve -
leh rad czy ru iny klasz to ru Ro sa Co eli. Miej sca te nie cie szą się zbyt
du żą po pu lar no ścią na to miast po sia da ją wie le wa lo rów tu ry stycz no
– kul tu ro wych oraz hi sto rycz nych. Ce lem ja ki au tor po sta wił so bie
pi sząc ten ar ty kuł jest przy bli że nie hi sto rii owych miej sco wo ści
oraz pod kre śle nie atrak cji tu ry stycz nej ja ką sta no wią w so bie ca łe
Mo ra wy. Aby przed sta wić rze czy wi ste wa lo ry po znaw cze opi sa nych
miejsc au tor prze pro wa dził kwe ren dę źró dło wą oraz li te ra tu ry głów -
nie ob co ję zycz nej, ma ło do stęp nej pol skie mu czy tel ni ko wi. Nie -
zbęd ne by ło rów nież po zna nie tych miejsc i kon sta ta cja ma łe go na -
tę że nia ru chu tu ry stycz ne go w nich, mi mo do brze roz wi nię tej in fra -
struk tu ry tu ry stycz nej. 

Sło wa klu czo we: Mo ra wy, Rajh rad, Ve leh rad, Mi kul ci ce, Ro sa
Co eli, klasz tor, za byt ki na Mo ra wach. 

Abs tract 
Ma in re ason of  wri ting this ar tic le is try ing to show few of  the

most im por tant pla ces in Mo ra wy such as: Rajh rad, Mi kul ci ce, Ve -
leh rad and ru ins of  the Ro sa Co eli mo na ste ry. This pla ces are not
wel l- known whe re as they ha ve ma ny va lu es for exam ple to uri stic
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and cul tu re as well as hi sto ri cal me aning. The aim of this ar tic le is
to fo cus a hi sto ry of the se pla ces and to em pha si se to urist at trac tion
which Mo ra wy are in them se lves. 

Key words: Mo ra wy, Rajh rad, Ve leh rad, Mi kul ci ce, Ro sa Co eli,
Mo na ste ry, Hi sto ric pla ces of Mo ra wy. 

Wpro wa dze nie

Uwa run ko wa nia hi sto rycz ne, zwłasz cza ostat nie go stu le cia spra wi -
ły, że prze cięt ny pol ski oby wa tel i tu ry sta ma ło zna kraj na szych po łu -
dnio wych są sia dów i je go kul tu ro we bo gac two. Mo że oczy wi ście po -
za sto li cą Czech – Pra gą, do któ rej co ro ku ścią ga ma sa tu ry stów. Nie
dzi wi to oczy wi ście, bo mia sto nie wąt pli wie za chwy ca swo im pięk -
nem. Przy oka zji zwie dza nia Pra gi tu ry ści do cie ra ją też do in te re su ją -
cych za byt ków po ło żo nych w bez po śred nim są siedz twie sto li cy Re -
pu bli ki Cze skiej. Jed nak ma ło kto wie, że atrak cje tu ry stycz ne na -
szych po łu dnio wych są sia dów nie koń czą się na Pra dze i jej oko li -
cach, ale są gę sto roz sia ne po ca łym te ry to rium te go pań stwa.

Hi sto rycz nie i geo gra ficz nie pań stwo to skła da się z trzech róż -
nych od sie bie ziem: Czech, Mo raw i Ślą ska. Więc o ile na te mat
Czech zda rza się nam jesz cze nie co wie dzieć, to na te mat dru giej
za sad ni czej czę ści te ry to rium Re pu bli ki Cze skiej – Mo raw z re gu ły
nie ma my zie lo ne go po ję cia. Bar dzo czę sto na wet prze cięt ny Po lak
nie wie o ist nie niu ta kiej zie mi jak Mo ra wy, a już z ca łą pew no ścią
miał by po waż ne pro ble my z ich geo gra ficz ną lo ka li za cją. Pa ra dok -
sal nie wie le osób przez Mo ra wy prze jeż dża ło przy naj mniej raz
w dro dze do Wied nia, Włoch czy Chor wa cji. Wła śnie tam tę dy je -
dzie się od przej ścia gra nicz ne go w Cie szy nie w kie run ku gra ni cy
au striac kiej w Mi ku lo wie czy Znoj mie, a stam tąd da lej na po łu dnie.
Prze jeż dża my za tem, czę sto bez za trzy ma nia się przez te re ny o bo -
ga tej tra dy cji, hi sto rii i kul tu rze, z nie zwy kle cie ka wy mi za byt ka mi.
Tam zaś tkwią ko rze nie sło wiań skiej pań stwo wo ści, a więc Czech,
Pol ski, Ru si, a pew nym sen sie i Sło wa cji, war to więc za po znać się
bli żej z wa lo ra mi hi sto rycz ny mi Mo raw, któ re po wo du ją, że sta ją się
one atrak cyj ne i dla tu ry sty. 

Po wo dem ta kiej sy tu acji jest czę sto spo ty ka ne w tu ry sty ce nie -
bez piecz ne zja wi sko sku pie nia uwa gi na obiek cie zna nym, któ re go
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atrak cyj ność bu do wa na jest wła śnie na na tę że niu ru chu tu ry stycz ne -
go. Tym cza sem jest sze reg miejsc rów nież na Mo ra wach, któ re mi -
mo ich ol brzy miej war to ści hi sto rycz nej czy też ar ty stycz nej, są pod
wzglę dem tu ry stycz nym zu peł nie nie wy ko rzy sta ne. Ma łe wy eks po -
no wa nie ich wa lo rów i atrak cyj no ści na pol skim ryn ku tu ry stycz -
nym, jak i brak obec no ści w li te ra tu rze przed mio tu po wo du je, że tu -
ry ści z Pol ski nie do cie ra ją tam pra wie zu peł nie. 

War to więc przy bli żyć pol skie mu tu ry ście czym są Mo ra wy,
a po przez opi sa nie wy bra nych za byt ków uka zać bo ga tą tra dy cję i hi -
sto rię tej zie mi, któ ra po przez swo je wa lo ry kul tu ro we sta no wi nie -
kwe stio no wa ną atrak cję tu ry stycz ną. 

Wo kół pierw szej sło wiań skiej pań stwo wo ści

Roz bi cie przez Ka ro la Wiel kie go Awa rów w koń cu VIII wie ku
za po cząt ko wa ło na ob sza rze Eu ro py środ ko wej in ten syw ne prze -
mia ny zwa ne czę sto mia nem „wiel kie go prze ło mu”, któ rych bez po -
śred nim skut kiem by ło po wsta nie pierw szej sło wiań skiej pań stwo -
wo ści. Ana li za źró deł pi sa nych, zwłasz cza tych po cho dzą cych ze
śro do wi ska ka ro liń skie go, ale tak że i ar che olo gicz nych po zwa la na
stwier dze nie, że owo pierw sze pań stwo Sło wian mie ści ło się na ob -
sza rze dzi siej szych wschod nich Czech i za chod niej Sło wa cji, do -
kład niej w do rze czu rzek Dy ji i Mo ra wy2. 

W wy ni ku ba dań ar che olo gicz nych pro wa dzo nych na tym ob sza -
rze od kry to po zo sta ło ści gro dzi ska w Mi kulčicach bę dą ce go naj -
praw do po dob niej sie dzi bą wład ców pań stwa wiel ko mo raw skie go
Moj mi ra i Świę to peł ka. W bez po śred nim są siedz twie wsi o tej wła -
śnie na zwie znaj du je się wie lo hek ta ro wy ob szar skan se nu ar che olo -
gicz ne go, nie gdyś gę sto za lud nio ny i za mknię ty po tęż ny mi wa ła mi
z drew na i gli ny, któ rych czo ło wa ścia na wy kła da na by ła ka mie nia -
mi (fot. 1), a jed nym z ele men tów sys te mu obron ne go te go gro dzi -
ska był brzeg rze ki Mo ra wy3. 
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Dziś wzdłuż tej rze ki
prze bie ga li nia gra nicz na
od dzie la ją ca Re pu bli kę Cze -
ską i Sło wac ką. Od kry cia ar -
che olo gów przy nio sły sze -
reg in for ma cji o za bu do wie
gro dzi ska, któ re go czę ścią
był mu ro wa ny pa łac ksią żę -
cy, a tak że gru pa mu ro wa -
nych ko ścio łów, z któ rych
naj więk szą bu dow lą by ła ba -
zy li ka łą czo na z dzia łal no -
ścią mi syj ną Cy ry la i Me to -
de go (fot. 2). 

Ar che olo dzy od kry li tak -
że sze reg po chów ków ludz -
kich a prze pro wa dzo ne ba -
da nia an tro po lo gicz ne przy -
nio sły cie ka we in for ma cje
na te mat sta nu zdro wia a tak -
że dłu go ści ży cia miej sco -
wej po pu la cji. Ba da nia wy -
ka za ły, że po pu la cja ta od -
zna cza ła się do brym zdro -
wiem, a tak że dłu gim okre -
sem ży cia w sto sun ku do
lud no ści za miesz ku ją cej in -
ne ob sza ry w tym sa mym
okre sie hi sto rycz nym (fot.
3). Skan sen w Mi kulčicach
jest udo stęp nio ny do zwie -
dza nia tyl ko w okre sie se zo -
nu let nie go, tj. od 1 kwiet nia
do 31 paź dzier ni ka, w godz.
od 9 do 17. Zwie dza nie jest
oczy wi ście z prze wod ni kiem
w ję zy ku cze skim, jed nak
miej sco wi prze wod ni cy są

130

Fot. 1. Mi kulčice – frag ment re kon struk cji

wa łu (fot. Ra fał Ma jew ski) 

Phot. 1. Mi kulčice – The frag ment of wall's

re con struc tion

Fot. 2. Mi kulčice – fun da men ty ba zy li ki Cy -

ry la i Me to de go (fot. Ra fał Ma jew ski) 

Phot. 2. Mi kulčice – The fo un da tions of Cy -

ryl's and Me to dy's ba si li ca. 



tak mi li, że do sto so wu ją swój wy kład, tak aby stał się zro zu mia ły
dla pol skie go tu ry sty. 

W la tach trzy dzie stych IX wie ku za pa no wa nia Moj mi ra księ -
stwo wiel ko mo raw skie roz po czę ło po li ty kę eks pan syw ną, a wraz
z nią i pro ces chry stia ni za cji pań stwa oraz pod le głych mu te re nów.
Kul mi na cją nie ja ko te go dłu go trwa łe go pro ce su by ła proś ba księ cia
Ro ści sła wa skie ro wa na do ce sa rza bi zan tyj skie go Mi cha ła III
o przy sła nie mi sjo na rzy, któ rzy kon ty nu owa li by mi sję chry stia ni za -
cyj ną w ję zy ku sło wiań skim. Ar gu men tu jąc swą proś bę uza sad nił
nie ja ko Ro ści sław i cha rak ter swo jej po li ty ki, jak czy ta my w naj -
waż niej szym źró dle hi sto rycz nym do ty czą cym te go okre su – Ży wo -
cie świę te go Me to de go: „[... ] i aby się i in ne kra je, wi dząc to do nas
upo dab nia ły. [... ] od was bo wiem za wsze się na wszyst kie kra je do -
bre pra wa roz cho dzą”. Ko re spon du je to nie ja ko z kon tro wer syj ną
hi po te zą o pod bo ju i uza leż nie niu przez księ stwo wiel ko mo raw skie
po łu dnio wych te re nów dzi siej szej Pol ski, a wte dy pań stwa Wi ślan,
o czym zda je się wspo mi nać to sa mo źró dło. Au tor Ży wo ta wspo -
mniał bo wiem „o księ ciu po gań skim sil nym wiel ce, któ ry sie dział
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Fot. 3. Mikulčice – Odkryte pochówki Mikulčice (fot. Rafał Majewski)
Phot. 3. Discovered burials 

4) Lehr - Spławiński (1959)



w Wi śle i bar dzo urą gał chrze ści ja nom”4, co w kon se kwen cji mia ło
wy wo łać kon flikt z mo raw skim księ ciem Świę to peł kiem i chry stia -
ni za cję Wi ślan do ko na ną przez Me to de go5. Kwe stia czy rze czy wi -
ście dzi siej sza Ma ło pol ska sta no wi ła część Wiel kich Mo raw jest
oczy wi ście nie do roz strzy gnię cia, ale wy da je się jed nak, że dzia łal -
ność mi syj na Me to de go ob ję ła w ja kimś stop niu i te re ny po łu dnio -
wej Pol ski. War to za tem pa mię tać, że po cząt ki chrze ści jań stwa
w Pol sce mo gą być star sze niż się na ogół przyj mu je. Się gać mo gą
ko rze nia mi in te re su ją cych nas Mi kulčic, któ re war to od wie dzić6. 

Prze cho dząc ob sza rem daw ne go gro dzi ska na su wa się py ta nie,
skąd na nie wiel kim w su mie te re nie zna la zło się aż 10 ko ścio łów? Je -
śli jed nak spoj rzy my na zre kon stru owa ne ob ry sy ich fun da men tów,
to ła two za uwa żyć, że by ły one nie wiel kich roz mia rów, po za oczy wi -
ście wspo mnia ną cen tral ną ba zy li ką. Stąd hi sto ryk mo że wy su nąć
wnio sek, iż by ły to po pro stu ko ścio ły pry wat ne na le żą ce do po szcze -
gól nych grup ro do wych. Przy pusz cze nie to po zo sta je jed nak tyl ko
w sfe rze hi po te zy, nie po par tej so lid ną pod sta wą źró dło wą. 

Wspo mnia ny już skan sen to nie tyl ko spa cer po ob sza rze daw ne -
go gro dzi ska szla kiem od kry tych fun da men tów mu ro wa nych ko -
ścio łów, ale to tak że wy sta wa da ją ca moż li wość po zna nia prze bie gu
prac ar che olo gicz nych w Mi kulčicach. Wzbo ga co na zo sta ła ostat nio
przez do sko na le wy ko na ną pre zen ta cję mul ti me dial ną re kon stru ują -
cą wy gląd daw nej sto li cy Wiel kich Mo raw; uka zu je też wy gląd po -
szcze gól nych ko ścio łów, a tak że przy no si cie ka we in for ma cje na te -
mat ży ją cej tam spo łecz no ści. 

Wy ni ki prac ar che olo gicz nych pro wa dzo nych na ob sza rze Wiel -
kich Mo raw, a zwłasz cza we wspo mnia nych Mi kulčicach oraz na te -
re nie aglo me ra cji Sta re ho Města u Uherského Hra dišt moż na po -
znać zwie dza jąc skan sen Mo dra, po ło żo nej w po bli żu tej miej sco -
wo ści. Jest on pró bą re kon struk cji sło wiań skiej osa dy i po ka zu je ty -
po we dla po łu dnio wej Sło wiańsz czy zny za chod niej bu dow nic two
do mostw miesz kal nych, w któ rym do mi no wa ły czwo ro kąt ne cha ty
za głę bio ne w zie mię two rząc w ten spo sób zie mian ki lub pół zie -
mian ki7 (fot. 4). 
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Eks po zy cja po zwa la rów nież na po zna nie ty po we go sche ma tu
za bu do wy osa dy sło wiań skiej zwa nej „okol ni cą”, tzn. do mów zgru -
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Fot. 4. Mo dra – re kon struk cja ty po wych chat sło wiań skich. Mo dra (fot. Ra fał Ma -

jew ski) Phot. 4. The re con struc tion of ty pi cal Slav's cot ta ges

Fot. 5. Mo dra – re kon struk cja sce ny chrztu Ro ści sła wa (fot. Ra fał Ma jew ski) 

Phot. 5. Mo dra – the re con struc tion of Ro ści sław's Chri ste ning sce ne 



po wa nych w ob rę bie okrę gu za mknię te go wa łem drew nia no – ziem -
nym. Wśród drew nia nej za bu do wy osa dy do mi nu je mu ro wa ny bu dy -
nek bę dą cy re kon struk cją świą ty ni, w któ rej od two rzo na zo sta ła
sym bo licz na sce na chrztu Mo raw, któ re go udzie lał Me to dy w obec -
no ści księ cia Ro ści sła wa i je go dwo ru (fot. 5). 

Po mysł, we dług któ re go zor ga ni zo wa no eks po zy cję na te re nie
skan se nu, umoż li wia za po zna nie z ży ciem co dzien nym Sło wian
z okre su po cząt ków ich pań stwo wo ści, ro dza jem uży wa nych przez
nich na rzę dzi, a tak że wa run ka mi ich ży cia (fot. 6). 

W bez po śred nim są siedz twie sło wiań skie go skan se nu w Mo drej
jest po ło żo ny Ve leh rad, dziś miej sce sil nie zwią za ne z chrze ści jań ską
tra dy cją Mo ra wian. Co rocznie na Velehrad, w uroczystość świętych
Cyryla i Metodego – głów nych pa tro nów Mo raw (5 lip ca), ścią ga rze -
sza piel grzy mów z te re nu ca łej re pu bli ki, aby wraz ze wszyst ki mi bi -
sku pa mi uczcić po cząt ki chrze ści jań stwa w Cze chach i na Mo ra wach.
Ta na ro do wa piel grzym ka cy ry lo – me to diań ska ma dla Czech po dob -
ne zna cze nie jak ogól no pol ska piel grzym ka na Ja sną Gó rę 15 sierp nia. 
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Fot. 6. Mo dra – re kon struk cja wnę trza cha ty (fot. Ra fał Ma jew ski) 

Phot. 6. Mo dra – the re con struc tion of cot ta ge's in te rior 



Ve leh rad i je go zna cze nie

Z pań stwo wo ścią Wiel kich Mo raw Ve leh rad jest zwią za ny je dy -
nie na zwą, bo pra sło wiań skie zna cze nie te go sło wa ozna cza ło po
pro stu wiel ki lub sław ny gród (gro dzi sko). Jednakże pra ce ar che olo -
gicz ne nie stwier dzi ły na miej scu współ cze snej miej sco wo ści śla dów
osad nic twa się ga ją ce go
okresu wcześniejszego niż
IX wie k. Pierw sza udo ku -
men to wa na wzmian ka źró -
dło wa, z któ rą ko re spon du ją
wy ni ki prac ar che olo gicz -
nych, po cho dzi do pie ro z XII
wie ku, a do kład niej z do ku -
men tu or dy na riu sza oło mu -
niec kie go Jindřicha Zdíka,
któ ry wy mie niał wśród bi -
sku pie go ma jąt ku wieś z ko -
ścio łem o na zwie Ve leh rad
(fot. 7). 

Na stęp na in for ma cja po -
cho dzi już z po cząt ków XIII
wie ku, a wią że się z za ło że -
niem klasz to ru cy ster sów,
któ ry w nie dłu gim cza sie stał
się naj waż niej szym nie tyl ko
na Mo ra wach, ale i w Cze -
chach. Opac two cy ster sów
na Ve leh ra dzie zo sta ło ufun -
do wa ne w 1204 r. przez mar -
gra bie go Mo raw Wła dy sła wa
Jindřicha oraz bi sku pa oło mu niec kie go Ro ber ta, a w ro ku 1205 przy -
by ła do nie go gru pa mni chów z opac twa w Pla sach, tak więc pro ces
fun da cyj ny prze bie gał wy jąt ko wo szyb ko w po rów na niu do in nych
klasz to rów. Nie dłu go po tem klasz tor zo stał ob ję ty pa pie ską opie ką,
co po twier dzi ła bul la pro tek cyj na wy sta wio na w 1208 ro ku przez In -
no cen te go III. Był to pierw szy klasz tor w Cze chach i na Mo ra wach,
któ ry zo stał ob ję ty opie ką Sto li cy Apo stol skiej, co wska zu je na ro -
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Fot. 1. Kra jo bra zy środ ko wej Wi sły pod czas
ni skich sta nów wo dy w rze ce. 
Phot. 1. Land sca pes of the cen tral Vi stu la
du ring low wa ter le vels (fot. J. An giel). 



sną ce zna cze nie we leh radz kie go klasz to ru w struk tu rach Ko ścio ła
i pań stwa. Nie dłu go póź niej tę uprzy wi le jo wa ną po zy cję ve leh radz -
kie go opac twa po twier dził z ko lei król Czech Prze mysł Ot to kar I na -
da jąc cy ster som nie zwy kle sze ro kie przy wi le je i im mu ni te ty. Dzię ki
nim opac two na Ve leh ra dzie uzy ska ło wy jąt ko wą po zy cję rów nież
pod wzglę dem eko no micz nym, a to z ko lei umac nia ło je go po zy cję
po li tycz ną. Praw do po dob nie w klasz tor nych mu rach Ve leh ra du
schro nił się ksią żę pia stow ski Bo le sław Wsty dli wy ucie ka jąc z Kra -
ko wa przed na jaz dem Ta ta rów w 1241 r., a w 1301 ro ku go ścił tu
przez kil ka dni Wa cław II król Czech i Pol ski8. 

Od lat trzy dzie stych XVI wie ku klasz tor na Ve leh ra dzie prze ży -
wał kry zys. W 1587 ro ku kon went skła dał się już tyl ko z prze ora
i jed ne go za kon ni ka. Trud ną sy tu ację za czę li ra to wać za kon ni cy
przy by wa ją cy z Pol ski, któ rzy nie jed no krot nie obej mo wa li tak że
god ność opa tów. Polski opat Mi ko łaj Kro mer sy tu ację ja ką za stał
w klasz to rze na Ve leh ra dzie okre ślił sło wem „karcz ma”, w związ ku
z czym pod jął dzie ło re for my, a jed nym z jej ele men tów sta ło się za -
ło że nie przy kon wen cie se mi na rium, z któ re go mo gli by re kru to wać
się za kon ni cy o wy so kim po zio mie in te lek tu al nym. Jed nak la ta
dwu dzie ste XVII wie ku i po wsta nie cze skich i mo raw skich sta nów
prze ciw Habs bur gom, był to czas kie dy klasz tor był kil ka krot nie
spu sto szo ny i pa lo ny. Po tem już ni gdy nie osią gnął daw nej świet no -
ści i 27 wrze śnia 1784 ro ku na stą pi ła ka sa ta opac twa, a w za bu do -
wa niach klasz tor nych za ło żo no szpi tal woj sko wy9.

Jed nak w 2 po ło wie XIX wie ku Ve leh rad za czął prze ży wać swój
re ne sans, choć nie zwią za ny już – me to diań skie go, któ ry z ko lei był
na stęp stwem roz wi ja ją cej się idei pan sla wi zmu. Po łą czy ła ona po -
cho dze nie i zna cze nie sło wiań skie go ter mi nu wraz z chrze ści jań ską
tra dy cją Mo raw i w wy ni ku te go stwo rzy ła z Ve leh ra du du cho wą
sto li cę Mo raw, któ rą od 1890 za czę li się opie ko wać je zu ici. Dzię ki
ich sta ra niom i bi sku pa Oło muń ca w 1928 ro ku ko ściół otrzy mał ty -
tuł ba zy li ki mniej szej. Współ cze sne zna cze nie Ve leh ra du i je go po -
zy cję du cho we go cen trum Czech i Mo raw pod kre śli ła jesz cze wi zy -
ta pa pie ża Ja na Paw ła II w 1991 r., któ ry w trak cie uro czy stej Mszy
świę tej po świę cił 10 ka mie ni wę giel nych pod bu do wę no wych

136

8) Pojsl (2001); Foltyn (2005)
9) Foltyn (2005)



świą tyń na te re nie ca łej re pu bli ki. Mia ło to sym bo licz ne zna cze nie
po ka zu ją ce, że od no wa Ko ścio ła i wia ry po trud nych la tach ko mu ni -
zmu wy szła wła śnie z bo ga te go w hi sto rię i tra dy cję Ve leh ra du. 

Obec na, po tęż na ba zy li ka jest wy ni kiem prze bu do wy i prac re -
kon struk cyj nych pro wa dzo nych z ini cja ty wy opa tów Ve leh ra du na
prze ło mie XVII i XVIII wie ku. Re pre zen tu je więc przy kład doj rza -
łe go ba ro ku. Przyj mu je się, że pro jekt prze bu do wy ca łe go kom plek -
su był au tor stwa in ży nie ra zwią za ne go z dwo rem ce sar skim Ja na

Pio tra Ten ca la, któ ry zwią za ny był rów nież z prze bu do wą pa ła cu bi -
sku pa oło mu niec kie go. Jed nak bo ga te i ko lo ro we wnę trze świą ty ni
to w du żej mie rze dzie ło miej sco wych, brneń skich ar ty stów, jak np.
Fran cisz ka Grze go rza Eck ste ina pra cu ją ce go na Ve leh ra dzie w la -
tach 1719 – 1722, a tak że je go młod sze go współ pra cow ni ka, a po -
tem i kon ku ren ta Ja na Je rze go Et gen sa10, któ ry osta tecz nie za koń -
czył swo je pra ce w 1733 ro ku (fot. 8). 

Im po nu ją cy oł tarz głów ny po wstał zaś we dług pro jek tu Bal da sa re
Fon ta ny, któ ry kie ro wał tak że in ny mi pra ca mi rzeź biar ski mi w ko ście le. 

137

10) Pojsl (2005)

Fot. 8. Ve leh rad – Wnę trze ba zy li ki (fot. Ra fał Ma jew ski) 

Phot. 8. Ve leh rad – The in te rior of ba si li ca 



Szla kiem mo raw skich klasz to rów

Zwie dza jąc Ve leh rad nie moż na po mi nąć eks po zy cji ar che olo -
gicz nej, któ ra po zwa la na wy obra że nie ogro mu i po tę gi świą ty ni
klasz tor nej w okre sie go tyc kim. Re pre zen to wa ła ona ty po wy styl
bu dow nic twa cy ster skie go wraz z przy le ga ją cym do ko ścio ła od po -
łu dnia czwo ro bo kiem klasz tor nym o ty po wym roz kła dzie po miesz -
czeń. Wszyst kie ko ścio ły i klasz to ry cy ster sów wzno szo ne by ły we -
dług jed no li te go pla nu i mi mo wszyst kich róż nic lo kal nych, ska li,
ma te ria łu bu dow la ne go ude rza ją swym po do bień stwem i przej rzy -
stą funk cjo nal no ścią z punk tu wi dze nia klasz tor nych spo łecz no ści11.
Na Mo ra wach za cho wa ną bu dow lą, któ ra do sko na le od po wia da tej
de fi ni cji jest czyn ne do tej po ry opac two cy ste rek Por ta Co eli pod
Tišno vem, nie opo dal Brna. 

Mó wiąc jed nak o śre dnio wiecz nym bu dow nic twie klasz tor nym na
Mo ra wach, nie moż na po mi nąć, tzw. trwa łej ru iny daw ne go klasz to -
ru nor ber ta nek Ro sa Ca eli w Dol nich Ko uni cach, le żą cych rów nież
w bli skiej od le gło ści od Brna. Klasz tor ten w cza sie swe go ist nie nia
prze ży wał nie jed ną za wie ru chę dzie jo wą i tu dzież był świad kiem kil -
ku skan da li oby cza jo wych. Ufun do wa ny zo stał przez mo raw skie go
wiel mo żę Wi le ma, któ ry po do ko na niu „zbó jec kie go” wy pa du do
Au strii od był po kut ną piel grzym kę do Rzy mu. Tam uzy skał od pusz -
cze nie wi ny za swój po stę pek, a za po ku tę zo stał zo bli go wa ny do
ufun do wa nia klasz to ru. Zo bo wią za nie to wy ko nał w 1181 r. fun du -
jąc przy po mo cy opa ta pre mon stra ten sów z Że li vy kon went nor ber -
ta nek w Ko uni cach. Dwa la ta póź niej do no wo za ło żo ne go klasz to ru
przy był pierw szy kon went sióstr, jed nak już w 1185 za kon ni ce mu -
sia ły ucie kać na za mek Bi tov, a to z po wo du woj ny mię dzy pra skim
księ ciem Bo rzy wo jem i mo raw skim Otą III. W XIII wie ku kon went
zo stał ob ję ty opie ką kró lew ską otrzy mu jąc przy wi le je od kró la Wa -
cła wa I, a po tem tak że Wa cła wa II. W mię dzy cza sie sio stry uzy ska -
ły pa pie ską bul lę pro tek cyj ną dzię ki cze mu sy tu acja eko no micz na
klasz to ru znacz nie się po pra wi ła. Istot ne zna cze nie mia ło rów nież
pra wo pa tro na tu nad kil ko ma ko ścio ła mi, co sta wia ło kon went na wy -
so kiej po zy cji w struk tu rach miej sco we go Ko ścio ła.
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Naj praw do po dob niej do pie ro wte dy na stą pi ła roz bu do wa bu dyn -
ków klasz to ru. Wcze śniej bra ko wa ło na to pie nię dzy, wy star cza ło
le d wie na spła ty za dłu że nia. Do 1388 ro ku nor ber tan ki nie mia ły na -
wet ka pi tu la rza, a wy bo ry pre po zy ta od by wa ły się w re fek ta rzu,
a więc miej scem naj mniej do te go od po wied nim. Jed nak z prze ło mu
XIV i XV wie ku za cho wa ło się naj wię cej źró deł pi sa nych, któ re po -
zwa la ją po znać nie co skom pli ko wa ną we wnętrz ną or ga ni za cję kon -
wen tu nor ber ta nek li czą ce go oko ło 17 sióstr. Na cze le sta ła prze ory -
sza – prio ris sa, jed nak jej wła dza by ła ogra ni czo na, bo kwe stie ży -
cia du cho we go i za rząd ma jąt kiem na le żał do pre po zy ta, któ rym był
za kon nik z Że li vy. 

W okre sie wo jen hu syc kich, za pew ne w 1423 r., klasz tor nor ber -
ta nek spło nął. Chy lił się on ku upad ko wi, ze wzglę dów eko no micz -
nych, ale i mo ral nych. War to jed nak w tym miej scu wspo mnieć, że
w po cząt kach XVI w. pre po zyt ko unic kie go klasz to ru otrzy mał pra -
wo do uży wa nia in fu ły i stał się jed nym z naj waż niej szych pra ła tów
na Mo ra wach. Miał obo wią zek na wy pra wę wo jen ną wy sta wić po -
czet skła da ją cy się z 12 zbroj nych, co sta wia ło go na trze cim miej -
scu obok opa ta z Lo uki i ka pi tu ły oło mu niec kiej. To jed nak nie
zmie ni ło fak tu, że w kon wen cie na stą pi ło wy raź ne roz luź nie nie mo -
ral ne i upa dek ży cia za kon ne go, co osta tecz nie do pro wa dzi ło do zli -
kwi do wa nia klasz to ru w 1526 ro ku12, zaś po zo sta łe po nim za bu do -
wa nia prze cho dzi ły z rąk do rąk sta jąc się stop nio wo ru iną. W ta kiej
też po sta ci prze trwa ły za bu do wa nia klasz to ru do dzi siej sze go dnia,
jed nak dzię ki te mu wie le frag men tów prze trwa ło w czy sto go tyc kiej
lub ro mań skiej for mie, a pa ra dok sal nie moż na okre ślić tę sy tu ację
sło wa mi „za cho wa nie przez znisz cze nie”. Za cho wa ły się więc
wszyst kie ścia ny ko ścio ła wraz z wie lo bocz nie za mknię tym pre zbi -
te rium, i choć znisz czo ne zo sta ło ca łe skle pie nie to bez pro ble mu
moż na od two rzyć je go pier wot ny wy gląd. Sa me zaś su ro we ścia ny
z ory gi nal ną go tyc ką ce głą spra wia ją nie sa mo wi te, peł ne ta jem ni -
cze go uro ku wra że nie (fot. 9). W więk szym stop niu niż ko ściół,
prze trwa ły za bu do wa nia czwo ro bo ku klasz tor ne go. Moż na prze cha -
dzać się daw ny mi kruż gan ka mi, a na wet wejść na pię tro i bez pro -
ble mu zo rien to wać się w roz kła dzie po szcze gól nych po miesz czeń
kon wen tu. Jed no cze śnie za cho wa ło się wie le de ta li rzeź biar skich
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i ar chi tek to nicz nych, jak np. zwor ni ki, frag men ty że ber skle pien -
nych, ory gi nal na po sadz ka w klasz to rze, re lie fy, a wresz cie tym pa -
non nad wej ściem głów nym13.

Na le ża ło by przejść te raz do jed ne go z naj pięk niej szych za byt -
ków na ob sza rze ca łej re pu bli ki, a więc do klasz to ru be ne dyk ty nów
w Rajh ra dzie. Każ dy kto je dzie w kie run ku gra ni cy au striac kiej mi -
ja po dro dze zjazd z au to stra dy ozna czo ny Rajh rad – Břec lav, zaś
przy odro bi nie uwa gi w le wych oknach sa mo cho du czy au to bu su
do strze że po tęż ny ma syw klasz tor ne go ko ścio ła. W prak ty ce zaś
w cią gu 5 min. zjeż dża jąc z au to stra dy moż na do je chać do in te re su -
ją ce go nas obiek tu, choć wy cie czek tu ry stycz nych, zwłasz cza z Pol -
ski do cie ra tam nie zwy kle ma ło. 

Tym cza sem hi sto ria te go miej sca się ga XI wie ku i zwią za na jest
we dług tra dy cji z oso bą księ cia Brze ty sła wa, któ ry miał ufun do wać
klasz tor ja ko akt po ku ty za złu pie nie Pol ski i spa le nie Gnie zna
w 1039 ro ku. Jed nak pierw sza wia ry god na wzmian ka źró dło wa po -
twier dza ją ca ist nie nie klasz to ru w Rajh ra dzie po cho dzi z kro ni ki tzw.
ka no ni ka wy szeh radz kie go, we dług któ rej w 1136 r. mia ło tu taj
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Fot. 9. Ro sa Co eli – trwa łe ru iny klasz to ru. Ro sa Co eli (fot. Ra fał Ma jew ski) 

Phot. 9. Ro sa Co eli – the per si stent ru ins of mo na ste ry 

13) Konečný, Borský, Hořínek (1994)



dojść do spo tka nia bi sku pa oło mu niec kie go Jindřri cha Zdi ka z mo -
raw ski mi ksią żę ta mi Kon ra dem Zno jem skim i Wra ty sła wem Brneń -
skim. Rajh radz ki klasz tor szyb ko na brał waż ne go zna cze nia na Mo -
ra wach, o czym świad czy roz le gły przy wi lej eko no micz ny ja ki be ne -
dyk ty ni otrzy ma li w 1234 r. od mar gra bie go Prze my sła14. W XIV
wie ku zna cze nie klasz to ru wzro sło jesz cze bar dziej, rów nież
w aspek cie kul tu ro wym, gdyż dzia ła ło tu taj ak tyw nie skryp to rium,
zaj mu ją ce się pro duk cją m. in. ksiąg li tur gicz nych, z któ rych wie le
za cho wa ło się do dziś. Rajh rad nie uległ znisz cze niu w cza sie walk
hu syc kich, więc stał się miej scem schro nie nia wie lu be ne dyk ty nów
ze znisz czo nych opactw w Cze chach i na Ślą sku, co sta ło się ele -
men tem kształ tu ją cym kul tu rę i zna cze nie klasz to ru15. In te re su ją ce
jest to, że w XVI wie ku wśród człon ków kon wen tu od naj du je my
wie lu Po la ków, któ rzy obej mo wa li na wet urzę dy pre po zy ta. Jed nym
z naj sław niej szych Po la ków, któ ry w XVI w. zna lazł schro nie nie
w Rajh ra dzie, był he ral dyk Bar tosz Pa proc ki – au tor słyn ne go her ba -
rza ry cer stwa pol skie go, a wy ni ku swo je go po by tu na Mo ra wach ze -
brał i opra co wał her by miej sco wej szlach ty16. La ta kry zy su przy szły
na klasz tor w XVI, a zwłasz cza w XVII wie ku, kie dy to w wy ni ku
ru chów spo łecz nych do szło w 1619 ro ku do li kwi da cji klasz to ru. Za -
bu do wa nia by ły wie lo krot nie nisz czo ne i pa lo ne w wy ni ku walk cze -
skich i mo raw skich sta nów z woj ska mi ce sar stwa habs bur skie go. Od -
no wa klasz to ru na stę pu je do pie ro w 2 poł. XVII wie ku, choć w 1683
ro ku do bra za kon ni ków zo sta ły spu sto szo ne przez pol skie woj ska
ma sze ru ją ce na Wie deń. Po lep sza ją ca się sy tu acja eko no micz na
klasz to ru po zwo li ła w po cząt kach XVIII w. na roz po czę cie prze bu -
do wy kom plek su w sty lu ba ro ko wym. W 2 poł. XVIII wie ku klasz -
tor be ne dyk ty nów w Rajh ra dzie stał się cen trum na uko wym i kul tu -
ral nym na Mo ra wach, w je go mu rach roz wi ja ły się głów nie na uki hi -
sto rycz ne i geo gra fia z to po gra fią. Moż na są dzić, że dzię ki te mu dom
unik nął ka sa ty jó ze fiń skiej ja ka do tknę ła in ne klasz to ry w koń cu
XVIII wie ku. Cza sy re for my Jó ze fa II wpły nę ły ko rzyst nie na sy tu -
ację w Rajh ra dzie, bo w 1813 ro ku na mo cy de cy zji ce sa rza Fran -
cisz ka I klasz tor be ne dyk ty nów w Rajh ra dzie uzy skał sta tus sa mo -
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dziel ne go opac twa17. Wiek XIX, to czas świet no ści opac twa ja ko
ośrod ka kul tu ry i na uki, a spo śród człon ków kon wen tu re kru to wa ło
się wie lu zna nych hi sto ry ków i to po gra fów. W XX wie ku na de szły
dla opac twa la ta kry zy su, a je go apo geum na stą pi ło w 1950 ro ku,
kie dy to wła dze ko mu ni stycz ne zli kwi do wa ły klasz tor, a je go mu ry
sta ły się ma ga zy na mi woj sko wy mi. W ro ku 1990 ca ły kom pleks zo -
stał od da ny na po wrót w rę ce za ko nu be ne dyk ty nów, któ rzy zno wu
za czę li kon ty nu ować ży cie za kon ne w sta rych mu rach opac twa. 

W chwi li obec nej ze -
spół opac twa be ne dyk ty -
nów w Rajh ra dzie zaj mu je
ogrom ną po wierzch nię.
Sta no wi go po tęż na ba ro -
ko wa świą ty nia pod we -
zwa niem św. Pio tra i Paw -
ła, oraz przy le ga ją cy do
niej od po łu dnia czwo ro -
bok klasz tor ny i bu dyn ki
tzw. pra ła tu ry (fot. 10). 

Obec ną for mę kom pleks
przy brał w 1 po ło wie
XVIII, kie dy to na stą pi ła
grun tow na prze bu do wa ko -
ścio ła i klasz to ru w sty lu
ba ro ko wym. Au to rem pro -
jek tu prze bu do wy ko ścio ła
był Jan Aichel San ti ni –
wy bit ny ar chi tekt dzia ła ją -
cy w Cze chach i na Mo ra -
wach na prze ło mie XVII
i XVIII wie ku18. Ar chi tek -

tu ra tej wspa nia łej świą ty ni uka zu je w ca łej peł ni kunszt ar ty sty, któ -
ry za pro jek to wał ko ściół ja ko po łą cze nie trzech naw zbu do wa nych na
pla nie cen tral nym. Istot nym ele men tem w ar chi tek tu rze San ti nie go
by ła gra świa teł. Każ da z trzech po łą czo nych ab syd by ła ina czej
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Fot. 10. Rajh rad – ko ściół klasz tor ny (fot. Ra fał

Ma jew ski) 

Phot. 10. Rajh rad – The mo na stic church



oświe tlo na, z za -
cho wa niem za sa dy,
że im bli żej pre zbi -
te rium tym wię cej
świa tła do sta ją ce go
się przez cie ka wie
i róż no rod nie roz -
miesz czo ne okna
w po szcze gól nych
czę ściach ko ścio ła
(fot. 11). Nie zwy -
kłe go uro ku tej
wspa nia łej ar chi -
tek tu rze wnę trza
do da ją fre ski (fot.
12), któ ry mi zo stał
po kry ty ca ły ko ściół przez brneń skie go ar ty stę Je rze go Et gen sa,
dzia ła ją ce go rów nież w 1 poł. XVIII wie ku. 

W mu rach daw ne go klasz -
to ru mie ści się mu zeum pi -
śmien nic twa na Mo ra wach
z cie ka wą eks po zy cją obej -
mu ją cą ele men ty z dzie jów
be ne dyk ty nów w Cze chach
i na Mo ra wach, za cho wa ne
wspa nia łe po miesz cze nie
klasz tor nej bi blio te ki,
a wresz cie za byt ki zwią za ne
z kul tu rą pi śmien ni czą Mo -
raw. W spo rej czę ści klasz -
tor nych za bu do wań trwa ją
ca ły czas pra ce re no wa cyj ne,
aby mu rom te go im po nu ją ce -
go kom plek su nadać daw ną
świet ność. 
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Fot. 11. Rajh rad – cha rak te ry stycz ne wnę trze dla ar chi -

tek tu ry San ti nie go (fot. Ra fał Ma jew ski) Phot. 11. Rajh -

rad – the cha rac te ri stic in te rior of San ti ni's ar chi tec tu re 

Fot. 12. Rajh rad – ba ro ko we fre ski na

skle pie niu (fot. Ra fał Ma jew ski) 

Phot. 12. Rajh rad – The ba ro que fre -

sco es on the ce iling



Pod su mo wa nie

Mo ra wy, jak wi dać to zie mia o bo ga tej tra dy cji hi sto rycz nej, któ -
rą po zna wać mo że my po przez „rze czy mi nio ne obec ne w te raź niej -
szo ści” – a więc za byt ki. To wła śnie one, we dług my śli św. Au gu sty -
na, są ob ra zem mi nio nych wie ków. 

Wę dru jąc więc przez Mo ra wy po znać moż na pro sto tę i pięk no
ro mań skich bu dow li (ro tun da w Znoj mie), strze li stość go ty ku, har -
mo nię i spo kój re ne san su, a tak że bo gac two i prze pych ba ro ku. Wi -
zy ta w miej scach opi sa nych w ar ty ku le, a wy bra nych z po śród sze -
re gu in nych obiek tów tam te go re jo nu mo że mieć wie le waż nych wa -
lo rów po znaw czych, za rów no w aspek cie hi sto rii, ar chi tek tu ry, jak
i tra dy cji Mo raw. Moż na mieć na dzie ję, że ten krót ki za rys wie dzy
o tych pięk nych miej scach, rów no cze śnie ła twych do od wie dze nia,
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Ryc. 1. Mo ra wy – ma pa opi sa nych obiek tów 

Fig. 1. Mo ra wy – The map of de scri bed pla ces 



za chę ci wie lu tu ry stów do zbo cze nia z wcze śniej za pla no wa nej tra -
sy prze lo to wej przez Mo ra wy. 
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