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NOWSZE BADANIA NAD MONASTYCYZMEM 
NA SŁOWACJI

Późne przybycie i rozplenienie się eremitów, mnichów i kanoników 
regularnych na obszarze Europy Środkowej, w tym Polski oraz zwią
zane z tym ich relatywnie mniejsze znaczenie w tym regionie naszego 
kontynentu, a co za tym idzie — również skromna baza źródłowa, spra
wiają, że dociekania nad nimi muszą w znacznej mierze bazować na 
ustaleniach badaczy zachodnioeuropejskich. Wszak już w punkcie wyjś
cia napotykamy na terenach naszego kraju i regionu monastycyzm 
ukształtowany, o bogatej tradycji, niesłychanie ważnej dla zrozumie
nia zarówno jego istoty jak i późniejszego rozwoju i funkcjonowania.

Konieczna jest także wiedza na temat dziejów monastycyzmu 
w krajach naszego regionu, zwłaszcza w Czechach, Słowacji i Wę
grzech, ale także i krajach nadbałtyckich oraz w Skandynawii. Szero
kie — aczkolwiek ostrożne — zastosowanie metody porównawczej 
wydaje się niezbędne i obiecuje przynieść interesujące rezultaty. Dob
rze pokazał to ostatnio w swojej Młodszej Europie Jerzy Kłoczowski], 
a próbkę kryjących się możliwości w zakresie badań nad monasty- 
cyzmem ukazał niewdawno, na przykładzie benedyktynów, Aleksan
der Gieysztor2.

* Wykaz skrótów zastosowanych w przypisach znajduje się na końcu tomu, przed 
spisem treści.
1 J. K ł o c z o w s k i ,  Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywi

lizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.
2 A. Gi eysz tor ,  Pien\>si benedyktyni w Polsce Piastowskiej, w: Benedyktyni ty

nieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej. WaM>el Tyniec, 13-15 paź
dziernika 1994, red. K. Żurowska,  Tyniec-Kraków 1995 s. 9-21.

„Nasza Przeszłość” t. 93:2000 s. 435-444
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Tereny dzisiejszej Słowacji od średniowiecza wchodziły w obroK 
Królestwa Węgier, a po 1918 r. stanowiły część Czechosłowacji Nio 
zatem dziwnego, że monastycyzm słowacki stanowił i stanowi nadal 
przedmiot dociekań nie tylko badaczy słowackich, ale także weeier 
skich i czeskich. vs

Podstawowe wiadomości na temat monastycyzmu słowackiego znai 
dziemy zatem w wydawanym od 1967 r. słowniku dziejów Kościo á 
węgierskiego3 oraz najnowszym leksykonie średniowiecznych dzie 
jow Węgier (od IX do XIV w.) 4, a także np. w syntezie dziejów 
Węgier do 301 r. piorą Gyula Kristó5. Przede wszystkim jednak w 
monumentalnej G eograph ia  histórica stirp is Ar
padianaeautorstwa Gyorgy Gyórff.ego «. Stan badań nad zakonami 
o onca lat sześćdziesiątych XX w. opracował Ferenc Levente Her- 

vay . On też razem z Jozsefem Tórókiem8 przedstawili zarys rozwoiu 
średniowiecznej sieci klasztornej na Węgrzech. Oprócz zestawienia

3 Magyar Eletrajzi Lexikon, t. lsv, Budapest 1967sv.

m * * - — i >— w 5 8 , „
(IX-X1V w.)], ed. G. K r 1 s t ó, P. E n g e 1, F. M a k k. Budapest 1994.

Budapest 1991 ^  Arpaden-Dynastie. Die 895 bis 1301,

6 G. G y ó r f f y. Az Ârpâd-kori Magyarorszdg (Geographia
storica Hungariaetempore stirpis Arpadianae), Akademia! Kiadó, I. kôt 

Arad, Arva, Bacs, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Beszterce. Bihar. Bodrog. Borsod 
¿ “T r d iïv ? ^  Csongrddme&e), BudaPest »963', 19661 19871II. kótet

^  Esztergom, Fejér, Fogaras, Gômôr és Gyór megye), Budapest
! , :,/1'1- k0tet {HeZeS- Hont-Htlnyad, Keve, Kolozs, Komarom. Krassó Kraska  

Kukullomegye es Kunsâg), Budapest 1987; IV. kótet (Liptó,
agysziget, Nograd, Nyitra, Pest és Pilis megye), Budapest 1998.

¿ , L'EUiaC7 ‘ 7  recherches sur la géographie historique ecclésiastique en Hon- 
gries „Miscellanea historica ecclesiastica” t. 5:1974 s 416-7

8 Le réseau monastique hongrois et l'histoire de l'ordre des Eremites de Saint-Paul 
en Hongre medievale, w: Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et 

/*/*“£  Actes du Premier Colloque International du CE.RC.OM  
ne J  b 18 Septembre 1985, Samt-Etienne 1991 s. 225-234. Zob. teżF.L. H er v a y La 
diffusion chronologique et topographique des maisons religieuses au Moyen-Âge en 

ongrie, w. Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X-XXwiek Mate
riały z międzynarodowego seminarium pt. Atlas ruchu zakonnego w Europie Śród 

kowo^Wschodniej X-XXwiek. Lublin 25-27 listopada d H Ga p s k l
J. Kłoczowski, Lublin 1999s. 153-163. a PSKi,
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podstawowej, najnowszej literatury przedmiotu omówili oni rozwój 
(wraz z wykazami opactw) ruchu eremickiego oraz fundacji benedyk
tyńskich, cysterskich, premonstrateńskich, augustiańskich, kartuskich 
i paulińskich. Dostępna jest też bibligrafia prac poświęconych dzie
jom kościoła węgierskiego za lata 1980-19909. Warto też sięgnąć do 
bibliografii w słowniku monastycyzmu chrześcijańskiego autorstwa 
Marii PuskelyI0.

Opactwa benedyktynów na Słowacji uwzględnia synteza dziejów 
tego zakonu na Węgrzech pióra Lajosa Csóki, wydana najpierw w 
wersji węgierskojęzycznej ", następnie w skróconej wersji niemiec
kojęzycznej n .Kartuzów słowackich znajdziemy w zarysie ich dzie
jów na Węgrzech autorstwa Jozefa Töröka13. Opactwa cystersów znaj
dziemy w monastykonie cystersów węgierskich Ferenza Hervaya 14. 
Słowackie opactwa kanoników regularnych św. Augustyna uwzględ
nia z kolei monastikon ich klasztorów położonych na obszarze Czech, 
Moraw i Węgier, wydany pod redakcją F. Röhriga15. Premonstratensi 
znaleźli się w monastykonie Norberta Backmunda l6. Przeglądu ich

9 Magyar Egyhâztorténeti bibliografia 1980-1990 [Bibliografia historii Kościołów 
węgierskich 1980-1990], Szerkesztette Vârszegi Asztrik és Zombori Istvân (red. A. 
Vâ r s z e g i  i I. Z o mb o r i  (Magyar Egyhâztorténeti Enciklópedia Munkakózós- 
ség — Könyvek 17), Magyar Egyhâztôrténeti Enciklopédia Munkaközössee Buda
pest 1997.

10 M. P u s k e 1 y, Keresztény szrzetesség. Torténelmi kalauz [Monastycyzym chrześ
cijański. Przewodnik historyczny], I. kótet: AK; II. kótet; L-Zs. Bencés Kiadó, Buda- 
pest 1996.

11 L.J. C s ó k a, Szent Benedek fidinakvildgtörtenete különös tekintettel Magyaror- 
szrgra, t. 1-2, Budapest 1970.

12 Tenże,  Geschichte des Benedictinischen Mönchtums in Ungarn (Studien und 
Mitteilungen zur Geschichte des Benedictinerordens und seiner Zweige, Egänzungs- 
band, 24). München 1980.

13 J. T ö r ö k. Les chartreuses hongroises (Réalités spirituelles et culturelles), w: La 
naissance de Chartreuse, Grenoble 1986 s. 311-324. Zob. przyp. 30.

14 F L. H e r v a y, Repertorium historicum Ordinis Cisterciensis in Hungaria, Roma 
1984. Zob. Te n że, ACiszterci rend torténete Magyarorszdgon, dodatek do: L. L é - 
kai, Aciszterciek: eszmény és valdsdg, Budapest 1991.Zob. przyp. 29.

15 Die Stifte der Augustiner^Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn, hrsg. v. F. 
R ö h r i g (Östereichisches Chorherrenbuch. Die Klöster der Augustiner-Chorherren 
in der ehemaligen ÖsterreichichUngarichen Monarchie), Klostemburg-Wien 1994.

N. Ba c kmund,  Monasticon Paremonstratense id est historia circariarum
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ośmiu fundacji na Słowacji dokonał ostatnio Petr Mat’ovćik 17 pr2y 
okazji zarysu dziejów klasztoru w Lelesi (fund. 1168-1196)18.

Podobnie jak w Polsce 19 i Czechach 20, także na Słowacji bardzo 
istotne miejsce w badaniach nad monastycyzmem zajmuje archeolo
gia średniowieczna. Problematyka ta zajęła dużo miejsca już w trakcie 
nitrzańskiej konferencji archeologów Czechosłowacji z 1984 r.21, gdzie 
dziejom Kościoła, a szczególnie klasztorów, w Czechach, na Morawach 
i Słowacji poświęcono oddzielną część obrad22. Dwa lata później Belo 
Poiła we wstępie do swojej monografii średniowiecznych dziejów opa
ctwa benedyktynów w Krasnej nad Honadom, podsumował badania 
archeologiczne nad założeniami klasztornymi23. Nowsze badania ze
stawili w 1998 r. Duśan Ćaplović i Michał Slivka w przeglądzie osiąg
nięć archeologii średniowiecznej dla poznania dziejów Słowacji opu
blikowanym w pierwszym tomie rocznika Studia Archaeologica Slo- 
vaca Mediaevalia2Ą. Alojz Habovśtiak omówił badania archeologicz
ne nad benedyktyńskimi zespołami poklasztomymi na Słowacji25.

atque canoniarum candidi et canonici Ordinis Praemonstratensis, 3 Bd., Straubing, 
1949, 1952, 1956; wyd. 2, uzup.: Bd. 1-2, Berolini-Novi Eboraci 1983.
17 P. M a t' o v ć i k, Premonśtratsky klaśtor sv. Kriża v Lelesi v rannom stredoveku 

(do r. 1355), „Bibliotheca Strahoviensis” t. 2:1995 s. 10-11. N. Backmund,  öfz. 
cyt., który wymienia ich 6, zna m.in. jeszcze Drozo (t.21 s. 531).

18 P. M a t5 o v ć i k, dz. cyt., s. 7-32.
19 M. Derwi ch,  Stan i perspektywy badań nad wspólnotami monastycznymi w 

Polsce średniowiecznej, NP t. 89:1998 s. 41-49.
20 P.Sommer,  Zum Stand der monastischen archäologie in Böhmen, „Beiträge zur 

Mittelalterarchäologie in Österreich” t. 12:1966 s. 169-177.
21 Sbornik prispevkü prednesenych na XVI. celostätni konferenci kproblematice histo- 

ricke archeologie s hlavnim zamerenim na "Hospodarske dejiny na iizemi Ceskosloven- 
ska v stredoveku na zäklade vysledkov archeologickeho badania a interdisciplinarnych 
expertiz”, Nitra 8.-12. rijna 1984, wydane w 1985 r. w t. 10 „Archeologia Historica”.
22 Tamże, s. 333^153; Słowacja: s. 333-374.
23 B. P o 11 a, Kośice-Krasna. K stredovekym dejinam Krasnej nad Hornadom (Slo- 

venske Närodne Muzeum, Archeologicky Ustav, Fontes, VIII), Bratislava 1986 s. 11-26.
24 D. Ć a p 1 o v i ć, M. Sl ivka,  Archeologia stredoveku a nove poznatky o stredo- 

vekych dejinach Slovenska, „Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia” t. 1:1998 
s. 9-35, tu s. 19-21 i 29-30.
25 A. H a b o v ś t i a k. Archäologische Untersuchungen von Benediktinerklöstern 

in der Slowakei, „Beiträge zur Mittelarchäologische in Österreich”, t. 12:1996 s. 
179-187.

NOWSZE BADANIA NAD MONASTYCYZMEM 439
[5]

Nic dziwnego zatem, że najważniejsze syntetyczne opracowania 
dziejów zakonów na Słowacji wyszły spod pióra archeologów śred- 
nj0wiecza. Szczególnie zasłużony na tym polu jest Michał Slivka. 
podstawowe znaczenie mają jego badania, prowadzone początkowo 
razem z Alexandrem Ruttkayem2Ć, nad znaczeniem klasztorów w roz
woju osadnictwa na Słowacji27 i Spiszu28. Jest on również autorem 
zarysów dziejów cystersów29 i kartuzów30 słowackich. Podstawowe 
znaczenie ma szkic tego badacza poświęcony związkom między klasz
torami usytuowanymi w regionie Karpat wschodnich, który w pew
nym zakresie zastępuje ciągle nieobecną syntezę dziejów zakonów 
na Słowacji, umiejscawiając to zagadnienie na szerokim tle rozwoju 
sieci zakonnej w południowo-wschodniej Polsce i południowo-za
chodniej Ukrainie 31. Oddzielne studia poświęcił M. Slivka próbie-

26 Zob. A. Ruttkay,  M. Sl i vka,  Cirkivné institùcie a ich idoha v sidliskovom a 
hospodárskom vyvoji Slovenska v stredoveku, „Archeologia Historica”, 10:1985 s. 
333-356. M. S 1 i v k a, Etablovanie rechol ’nych komunitv mestskom prostredi na Slo- 
vensku, w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. D e r w i c h  
i A. P o b ó g - L e n a r t o w i c z ,  Wrocław-Opole 2000, w druku. Zob. też F. U 1 i ć - 
n y, Podiel cirkevnych inśtitiicii na vyvoji osidlenia a hospodárstva vychodného Slo
venska v 12.-16. staroci, tamże, s. 357-367.
27 M. S 1 i v k a, Rádové domy v śtruktiire osidlenia Slovenska a v jeho politickych a 

sociálno-ekonomickych vzt'ahoch (so zameranim na krízovnícke rady), „Archeologia 
Historica” t. 12:1987 s. 383^02.
28 M. Sl ivka,  Stredoveké rehoTné komunity na Spis i a ich vyznam v strukturę 

osidlenia, „Archeologia Historica” t. 18:1993 s. 53-62.
29 M. Sl ivka,  Cisterci na Slovensku, „Archeologica Historica” t. 16:1991 s. 101— 

-117. Zob. przyp. 14.
30 M. Sl ivka,  Vita contemplativa ako protiklad k vita activa (Kartuzie hor nonę - 

meckejprovincie), „Archeologia Historica” t. 15:1990 s. 151-172. Zob. też przyp. 13 
oraz S.A. Sroka,  Mecenat Piastówny cieszyńskiej Jadwigi (f  1521) nad klasztorem 
kartuzów w „ Lapis Refugii ” na Spiszu, w: Klasztor w społeczeństwie średniowiecz
nym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowa
nej w Turawie w dniach 8-11 V 1996przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego 
i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, red. M. D e r w i c h  i A. P o 
b ó g - L e n a r t o w i c z  (Opera ad historiam monasticam spectantia. Series I: Collo- 
quia 2), Opole-Wrocław 1996 s. 395-397 oraz R. Wi t k o ws k i ,  The Bibliography 
of the former charterhouse in Zips (Spiszf „Analecta Cartusiana” t. 62:1993 z. 1 
s. 290-292 i inne prace tego autora.
31 M. Sl ivka,  Vzájomné vàzby stredovekych klástorov vo vychodnej cas ti Karpat 

(poTsko-slovensko-ukrajinské), „Archeologia Historica” t. 21:1996 s. 193-217.
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mówi „idealnego” miejsca fundacji klasztoru oraz fundacjom zakon 
nym w miastach32.

Kierunki nowszych badań historycznych, prowadzonych po pow
staniu Republiki Słowackiej, przybliża wydany w 1994 r. zbiór Deju  
ny a kultura reholnych komunii na Slovensku33. Szczęśliwie zamiesz
czono w nim także selektywną bibliografię prac poświęconych klasz
torom słowackim opublikowanych przed 1992 r .34

Tom ten, stanowiący efekt konferencji naukowej, zasługuje na uwa
gę jako najszersze dotychczas opracowanie dziejów mało poznanego 
życia klasztornego na Słowacji. Problemowi temu poświęcono 24 ar
tykuły, poza tym 2 dotyczą Czech a 1 Moraw.

Bez znaczenia naukowego są krótki zarys postawowych kwestii do
tyczących życia i powołania monastycznego dokonany przez Micha
ła Fedora35 oraz zaprezentowany przez Mariana Zemena36 przegląd 
głównych reguł klasztornych i zestawienie obecnie działających na 
Słowacji zgromadzeń zakonnych. Trzeba natomiast zwrócić uwagę 
czytelnika na pracę Jana M. Dubovskego poświęconą prześladowaniu 
życia zakonnego na Słowacji w okresie komunizmu37.

Źródła do dziejów zakonów na Słowacji znajdujące się w Archi
wum Watykańskim oraz w rzymskich archiwach poszczególnych za
konów scharakteryzowali Jan M. Dubovsky 38 i Jozef Śimonćić 39. 
Skryptoriami i skryptorami klasztornymi zajął się Julius Sopko 40,

32 M. Sl ivka,  „Locus amoenus" v procese zakładania a vystavby stredovetych 
klastorov, „Studia Archeologica Slovaca mediaevalia”, t. 1:1998 s. 59-72.
33 Dejiny a kultura reholnych komunii na Slovensku. Prispevky na II. sympóziu o 

cirkevnych dejindch Slovenska na Trnavskej univerzite 15.-16. okt. 1993, red. J. S i 
mo n ć i ć, Tmava, Tmavska univerzita, 1994.
34 P. D u b o v s k y ,  M. S l i v k a ,  J. Ś i m o n ć i ć ,  Bibliografia, w: Dejiny, 

s. 339-348.
35 M. F e d o r, Ad vocem: Metodologia, w: Dejiny s. 12-16.
36 M. Z e m e n, O rehol'nictve na Slovensku, w: Dejiny s. 39-48.
37 J. M. Dubovsky,  Lilcvidacia kldśtornych komunii na Slovensku v rokoch 1949- 

-1960 , w: Dejiny s. 123-136.
38 J. M. D u b o v s k y, Pramene k dejinam reholi na Slovensku vo Vatikanskom ar

chive, w: Dejiny s. 17-22.
39 J. Ś i monć i ć ,  Centralne reholne archivy v Rime ako pramene k dejinam Slo

venska, w: Dejiny s. 23-38.
40 J. S o p k o, Skriptori a skriptória klastorov na Slovensku, w: Dejiny s. 85-96.
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a pieczęciami — Jozef Novák (na Słowacji)41 oraz Pavel R. Pokor
ny (Czechy i Morawy)42. Niedawno do tego tematu nawiązał także 
Robert M. Zemene w pracy Benediktini Slovensku a ich sym boli
ka 43- Ciągle mało poznanym zagadnieniem kultury muzycznej zako
nów zajęli się Darina Múdra (dla XVI11 w .)44 i Ladislav Kacie (dla 
nowożytnych franciszkanów słowackich)45. Przypomnijmy, że dzie
je średniowiecznych franciszkanów na Słowacji opracował niedawno 
V. J. Gajdoś 46. Wreszcie Jan Tirpák przedstawił badania geofizycz
ne nad fundamentami siedemnastu zabytków architektury sakralnej 
na Słowacji47.

Michał Slivka48, Viliam Judák49 zajęli się różnymi aspektami dzie
jów wczesnośredniowiecznego eremityzmu karpackiego50, nawiązu
jąc przede wszystkim z do postaci św. Świerada i Benedykta51. Jozef

41 J. N o v á k, Pećate konventov a kapituł, w: Dejiny s. 77-84.
42 P. R. Pokorny,  Znaky kldstorù v Cechach a na Mor ave, w: Dejiny s. 315-316. 

Zob. też T. K r e j ć i k, Siegel im monastischen Leben des Mittelalters, w: la  vie quo
tidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes. Actes 
du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R., Wrocław-Książ, 30 novem- 
bre-4 décembre 1994, red. M. D e r w i c h  (Travaux du L.A.R.H.C.O.R., Collo- 
quia 1), Wrocław 1995 s. 523-532.
43 W: Heraldika na Slovensku, Martin 1997 s. 145-155.
44 D. Múdra,  Hudobnà kultura reholi na Slovensku v pramehoch 18. a zadatkom 

19. storoćia, w: Dejiny s. 97-108.
45 L. Kaćic,  Hudobnà kultura frantiskdnov na Slovensku v 16.-19. storoći, w: 

Dejiny s. 109-122.
46 V.J. G a j d o s. Franciszkanie na Słowacji w średniowieczu, w: Zakony francisz

kańskie w Polsce, red. J. K ł o c z o w s k i ,  t. 1, Lublin 1983 s. 247—262.
47 J. Tirpák,  Vysledky geojyzikalnych merani pri precizovani zàkladov stredove- 

kych sakralnych stavieb na Slovensku, w: Dejiny s. 287—311.
48 M. S 1 i v k a, Kproblematike eremitizmu na Slovensku, w: Dejiny s. 49—70.
49 V. Judák,  Sv. Svorad-Andrej a Beñadik, slovenské pustovnici, w: Dejiny s. 

279-286.
50 Zob. literaturę w: M. D e r w i c h, Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej 

Europie i Polsce. Wybrane problemy (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2019, Histo
ria, CXXXV), Wrocław 1998 s. 173 oraz R. Grzes i k,  Polski święty na Słowacji 
Andrzej Świerad, NP t. 92:1999 s. 461^180.

51 H. Ka pi s z e ws k i ,  Z. Su ł ows k i ,  Andrzej Świerad, Benedykt, w: Nasi świę
ci. Polski słownik hagiograficzny, red. A. W i t k o w s k a ,  Poznań 1995, s. 68—78, 
102-106 oraz S. Pie t rzak,  Świrad zwany też Zorardem znad Adriatyku czy Du-
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Kútnik 52 bezzasadnie próbował wywieźć ze Słowacji dwóch eremi
tów międzyrzeckich, Mateusza i Izaaka53.

Sąsiedztwo z obszarami objętymi wpływami Kościoła ortodoksyj
nego oraz żywe kontakty z Bizancjum sprzyjało rozwojowi na pogra
niczu węgierwsko-słowackim monastycyzmu obrządku wschodnie
go. Problem ten, opracowany m.in. przez G. Moravcsika54 przedsta
wił w przeglądowym artykule Jan Adam55.

Alojz Habovstiak i Stefan Hloćik zaprezentowali rezultaty badań 
archeologicznych prowadzonych w benedyktyńskim opactwie w Hron- 
skim Beńsadiku56.

Dwie dalsze prace opublikowane w tym tomie poświęcone sąpre- 
monstratensom 57. Dziejami klasztoru w Bzovíku (Bozók), początko
wo benedyktyńskiego (fund. 1124- 1131), następnie ( 1171/ 1180) pre- 
monstrateńskiego, zajął się Ján Hnilica58, a klasztoru w Jasovie (fund. 
przed 1170) — Tomás Karol Bartal59. Jest to jedyne opactwo słowac
kie do dziś istniejące60.

najca? (cz. 1). „Slavia Antiqua” t. 39:1998 s. 81-154. gdzie obszerna literatura, tak
że słowacka.
52 J. K ú t n i k, Otázka pôvodu rodnych bratov Izáka Matúsa, umućenych v Pol's ku 

r. 1003, w: Dejiny s. 263-278.
53 S. T r a w k o w s k i. Die Eremiten in Polen am Anfang des 11. Jahrhunderts, vv: 

Svaty Vojtéch, Cechové a Evropa. Mezinárodní sympozium usporádané Ceskou krst’an- 
skou akademii a Historickym ùstavern Akademie vëd ĆR 19.-20. listopada 1997 v 
Praze, red. D. T f e ś t i k, J. Ż e m 1 i ć k a, Praha 1998 s. 167-179: M. D e r w i c h. 
Mese ritz, w: Germania Benedictina, t. 9, w druku.
54 Górógnyelvü monostorok Szent îstvan kor aban, w: Szent Istvan Emlékkónyv, t. 1, 

Budapest 1938 s. 389- 1̂22; Tenże,  Byzantium and the Magyars, Budapest 1970.
55 J. Adam, Pre dp okłady vzniku klástorov vychodného obrada v severovychodnom 

Uhorsku, w: Dejiny s. 71-76.
56 A. Habovs t i ak ,  St. Hloćik,  Príspevok archeologického vyskiimu k pozna

niu stavebného vyvoja klástora v Hronskom Beńsadiku, w: Dejiny s. 137-150. Zob. 
też wyżej, przyp. 25 oraz A. W ę d z k i, Hronsky Benadik*, w: Słownik Starożytności 
Słowiańskich, t. 8, Wrocław 1991 s. 215-217.

57 Zob. przyp. 16-18.
58 J. H n i 1 i c a, Klástor v Bzovíku, w: Dejiny s. 155-174. Zob. N.Backmund, i /z.  

cyt., t. I2 s. 525.
59 T.K. B a r t a 1, Z dejín klástora premonstrátov v Jasove, w: Dejiny s. 151-154.
60 B. A r d u r a, K. D o 1 i s t a. Prémontrés en Bohème, Moravie et Slovaquie, Praha 

1993 s. 55-60.
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Losy klasztoru paulinów w Homych Lefantovciach przedstwiła Mi
riam Hlavackova61 a w Tarnawie — Hadrian Radvani62. Tenże autor 

acował dzieje kolejnego zgromadzenia zakonnego istniejącego w 
Tarnawie nowożytnej — klasztoru trynitarzy63. Jozef Vozar zarysował 
dzieje hieronimitan z klasztoru na Piargu koło Banskej Stiavnici64.

Kilka prac poświęcono dziejom dominikanów. Dotyczą on ich klasz
torów w Banskej Śtivanici (Milan Hanuliak)65, Bratysławie (Eva Frim- 
mova)66 i Koszycach (Marta Melnikova)67 oraz wpływu reformacji 
XVI w. na ich losy (Vendelin Jankovic)68.

Oprócz wspomnianego wyżej zarysu dziejów klasztornej pieczę
ci69 Jeszcze dwie prace poświecone były zakonom czeskim. Jan Parez 
przedstawił życie codzienne w Strahovie w drugiej połowie XVI w.70, 
a Milan Hlinomaz zarysował problematykę zabytków sepulkralnych 
zkościołów klasztornych 71.

Zbyt niewiele jeszcze wiadomo o kierunkach rozwoju historiografii 
słowackiej, aby można było wyrażać na jej temat szersze sądy. Jed
nakże kontynuowana współpraca z badaczami czeskimi oraz interdys
cyplinarność podejmowanych badań, a także podjęcie większych kwe
rend źródłowych w archiwaliach rzymskich pozwalają na optymizm. 
W wypadku tutejszego monastycyzmu współpraca międzynarodowa,

61 M. H 1 a v a ć k o v á, Paulínsky klástor v Hornych Lefantovciach. v r 1369-1526, 
w: Dejiny s. 175-180.
62 H. R a d v á n i, K ćinnostipaiilinov v Trnave. w> Dejiny s. 225-232.
63 H. R a d v á n i, Trinitári v Trnave, w: Dejiny s. 233-242.
64 J. Vo z á r, Hieronymitáni na Piargupri Banskej Stiavnici, w: Dejiny s. 243-262.
65 M. Hanul i ak,  Vysledky archeologického vyskumu dominikánskeho klástora 

v Banskej Stivanici, w: Dejiny s. 199-212.
66 E. F r i m m o v á, Podiel dominikánov na kultúrnom vyvoji v Bratislave v 2 polo- 

vici 15. stor., w: Dejiny s. 181-192.
67 Nové poznatky o dejinách kośickych dominikánov, s. 193-198 .
68 V. J a n k o v i c ,  Zánik dominikánsky’ch klástorov na SIovens ku v 16. storoći. 

w: Dejiny s. 213-224.
69 Zob. przyp. 41.
70 J. P a f e z, Problematika każdodennosti a strahovsky klaster v 2. poi. 16. stoleti, 

w: Dejiny s. 317-323.
71 M. Hl i nomaz ,  Problematika speulchrálních památek klàsterù v ćeskych ze- 

mích, w: Dejiny s. 325-329.
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z badaczami czeskimi, polskimi i węgierskimi jest szczególnie istotna 
Jak widzieliśmy, rozwija się ona szczególnie pomyślnie w przypadku 
archeologii średniowiecznej.


