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Herbár frátra Cypriána >

Lietajúci Cyprián

Najznámejším kamaldulským mníchom 

je určite fráter Cyprián. Jeho rehoľný

život začal v zoborskom kláštore. 

Tento vzdelaný muž, vlastným menom František Ignác Jaschke, 
začínal svoj pustovnícky život práve pod  Zoborom, kde  21. októbra 
1752 zložil rehoľný sľub. Ako všestranne nadaný vedec vynikal 
v oblasti medicíny, farmácie, alchýmie a botaniky. Okrem vedeckej 
literatúry zbieral aj ľudovú slovesnosť. Bol široko vyhľadávaným 
lekárnikom a liečiteľom. Je autorom jedinečného herbára, ktorý na 
97 stranách obsahuje 283 lisovaných rastlín slovenskej flóry
s popismi v štyroch jazykoch. Zaujímal sa aj o astronómiu 
a technické vedy. Legenda o lietajúcom stroji, pomocou ktorého 
vraj úspešne zlietol z Troch korún, vypínajúcich sa nad Červeným 
kláštorom, sa stala vďačným námetom pre mnohé literárne diela 
a dočkala sa aj filmového spracovania. 

V lesoparku spoznáte históriu tohto miesta, oddýchnete si v tieni 
stromov. Dozviete sa  veľa užitočného  o zoborskom pohorí, nájdete 
si keramiku v archeologickom nálezisku, v zážitkovej expozícii si 
zopakujete dejepis, zrelaxujete v krásnom prírodnom a historickom 
prostredí. Tešíme sa na Vašu návštevu.
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Zoborský kláštor dnes

Z rozsiahleho barokového areálu Kláštora sv. Jozefa zo 17. – 

18. storočia sa zachovala iba hlavná kláštorná budova, ruiny 

Kostola sv. Jozefa, oporné múry a zvyšky príbytkov mníchov. 

Hlavnú kláštornú budovu využíva Špecializovaná nemocnica 
sv. Svorada Zobor, ktorá je zároveň majiteľom i správcom celého 
areálu.  Areál je vyhlásený za Kultúrnu pamiatku - Archeologické 
nálezisko kláštor kamaldulov. V roku 2015 sa Zoborský skrášľo-
vací spolok ujal prác pre záchranu neudržiavaných zvyškov 
objektov, pod ktorými sa nachádzajú zvyšky stavieb z Kláštora 
sv. Hypolita z 9. - 15. storočia. Ruiny Kostola sv. Jozefa, príbytok 
mnícha a oporné múry terás boli zakonzervované a celý areál bol 
sprístupnený verejnosti po žltej turistickej značke vedenej od 
parkoviska a autobusovej zastávky a následne Náučným 
chodníkom Zoborský kláštor. 
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Kláštor sv. Hypolita

Najstarší známy kláštor na Slovensku – Kláštor sv. Hypolita 

vznikol práve na území Nitry - v lesoch na západnom svahu 

Zobora pri  prameni kvalitnej vody. 

Hoci o  založení Zoborského  kláštora sa nezachovali žiadne písomné 
správy, podľa väčšiny historikov bol založený už v 9. storočí, najneskôr 
okolo roku 880, kedy v Nitre vzniklo biskupstvo, ktorého prvým 
biskupom bol benediktín Viching. Existenciu kláštora naznačuje aj 
legenda o úmrtí kráľa Svätopluka, zaznamenaná českým kronikárom 
Kosmasom. Z Maurovej legendy, ktorá vznikla okolo roku 1064, 
sa zasa dozvedáme o živote sv. Andreja-Svorada, mnícha patriaceho 
k benediktínom zo  zoborského kláštora.

Benediktínsky Kláštor sv. Hypolita v období medzi 11. a 13. storočím 
plnil dôležitú funkciu jedného z centier duchovného, verejnoprávne-
ho a kultúrneho života v Uhorsku. So Zoborským kláštorom sa spája 
niekoľko dôležitých prameňov k našim dejinám, ako sú najstaršie 
v  origináli zachované listiny z  nášho územia (Zoborské listiny z roku 
1111 a 1113), najstaršia uhorská legenda, tzv. Maurova legenda 
o sv. Svoradovi a Beňadikovi a najstaršie kronikárske diela uhorskej 
a českej historiografie - Kosmasova kronika. Predpokladá sa, že 
práve benediktíni založili tradíciu vinohradníctva a vinárstva v 
Nitre. Prvé vinice vznikli na miestach dnešnej Šindolky. 

Význam a postavenie  zoborského kláštora od 14. storoča postupne 
klesal. V tom čase hospodársky, ale aj duchovný úpadok benediktín-
skeho rádu zasiahol celú Európu. Kráľ Matej Korvín odovzdal kláštor 
ostrihomskému arcibiskupovi
a v roku 1468 pápež Pavol II. 
pridelil na jeho žiadosť majetky
kláštora nitrianskemu biskupstvu. 
V roku 1471 kláštor prepadlo
a zničilo vojsko poľského kráľa 
Kazimíra. Pred koncom 15. storočia 
sa kláštor prestáva spomínať.

Originál Zoborskej listiny z roku 1113 >

Kláštor sv. Jozefa

Napriek odchodu benediktínov tradícia posvätného miesta 

medzi Nitranmi nezanikla a opustený kláštor býval cieľom pútí.

V 17. storočí sa otvorila nová kapitola histórie kláštora.

V  roku 1663, teda po vyše 150 rokoch tu nechal nitriansky biskup 
Juraj Szelepcséni vybudovať kaplnku zasvätenú sv. Andrejo-
vi-Svoradovi a  sv. Beňadikovi. Nasledujúci biskup Blažej Jaklin sa 
rozhodol opäť oživiť monasticizmus na Zobore a postaviť priamo na 
mieste stredovekého kláštora nový kláštor. V roku 1691 získal od 
pápeža aj cisára Leopolda I. potrebné povolenia a spolu s bratom 
Mikulášom, kapitánom Levického hradu, začali výstavbu kláštora, do 
ktorého povolali kamaldulských mníchov – odnož benediktínov. 

Kláštor bol odovzdaný do užívania v roku 1695. Počas výstavby 
barokového komplexu takmer úplne asanovali zvyšky staršieho 
stredovekého benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita. Podoba nového 
kláštora je mimoriadne verne zachytená na viacerých umeleckých 
dielach z tohto obdobia. Dominantou bol trojloďový kláštorný Kostol 
sv. Jozefa, po ktorého stranách sa nachádzali príbytky rehoľníkov.
V popredí stála dvojpodlažná trojkrídlová hlavná budova so vstupnou 
bránou a zvonicou s hodinami nad priečelím. Areál obkolesoval sad,  
záhrady a murovaný plot. Súčasťou kláštora bolo unikátne technické 
dielo - kamenný vodovod, privádzajúci vodu od prameňa sv. Svorada 
do kláštora. Prebytočná voda napájala rybníky pod kláštorom. 

Kamaldulskí mnísi sa okrem modlitieb a fyzickej práce venovali aj 
vedám. Na Zobore zložil svoj rehoľný sľub a pôsobil takmer desať 
rokov páter Romuald Hadbavný. Ako prvý preložil Bibliu do 
slovenčiny, konkrétne západoslovenčiny z predbernolákovského 
obdobia. Neskôr pôsobil v rôznych vyšších funkciách v Červenom 
kláštore ako archivár, ekonóm či knihovník. V Zoborskom kláštore istý 
čas pôsobil aj fráter Cyprián, vynikajúci botanik a zostavovateľ 
herbára. Zoborský kláštor plnil od roku 1720 aj dôležitú úlohu výchovy 
kamaldulského noviciátu pre celú uhorskú časť monarchie.
 
Keď v  roku 1782 cisár Jozef II. rozpustil v Rakúskej monarchii 
kontemplatívne rády, znamenalo to koniec pôsobenia kamaldulov 
pod Zoborom. 

Osud kláštora po roku 1782

Z rozsiahleho kláštora sa zachovala len časť hlavnej 

kláštornej budovy, ruiny Kostola sv. Jozefa, nepatrné zvyšky 

príbytkov mníchov a oporné múry terás barokového areálu.

Niektoré artefakty z kláštora sa dodnes nachádzajú v chrámoch 
na okolí, seminári či v rezidencii nitrianskeho biskupa. Väčšia časť 
areálu ostala opustená a komplex postupne chátral. Hlavná budova, 
ktorá sa zachovala dodnes, ďalej slúžila viacerým účelom. V roku 
1786 tu bola manufaktúra na výrobu súkna.V roku 1886 budovu 
odkúpil biskup Roškováni a pre vhodnú klímu tu zriadil ubytovňu pre 
chorých. V roku 1902 biskupstvo odstúpilo kláštor dr. Thuróczymu 
na založenie klimatických kúpeľov. 

V roku 1927 z nezistených príčin kláštor vyhorel. V roku 1933 bol pri 
príležitosti Pribinových osláv opravený. Bolo pristavené jedno 
poschodie, odstránené bočné vchody a miesto veľkej drevenej brány 
boli osadené malé dvere. V roku 1940 tu arcibiskup Karol Kmeťko 
umiestnil rád misionárov Božieho srdca - verbistov. Verbisti v roku 
1950 boli komunistickým režimom násilne vysťahovaní 
a areál v roku 1953 prevzal rezort zdravotníctva. Následná výstavba 
rozsiahlej liečebne úplne pozmenila dovtedajší vzhľad lokality, ktorá 
dnes už takmer vôbec nepripomína miesto, kde stáli oba kláštory.

Kamaldulská biblia >

Benediktíni 

Rád svätého Benedikta je najstarším katolíckym, dodnes 

existujúcim mníšskym rádom. Jeho zakladateľ Benedikt 

z  Nursie v  roku 529 zriadil prvý konvent na hore Monte 

Casino v Taliansku, čím položil základy monasticizmu – 

mníšstva kláštorného typu. 

Cieľom benediktínov bolo okrem nasledovania Krista aj 
dosiahnutie vyššej úrovne života obyvateľov vtedajšej spoločnosti, 
a to nielen v  náboženskej oblasti.  Ich spiritualitu vyjadruje heslo 
Ora et labora (Modli sa a pracuj). Popri čase venovanom modlitbe 
ich práca zahŕňala prepisovanie a iluminovanie starých rukopisov,  
starostlivosť o chorých a obhospodarovanie kláštorných majetkov 
(polia, záhrady, dielne, mlyny a pod.). Vďaka ich bohatým vedomos-
tiam sa obyvatelia priľahlých usadlostí oboznamovali s vyspelými 
technológiami hospodárenia. 

Kamalduli 

Kamalduli – tzv. bieli mnísi, sú rímskokatolíckym kontem-

platívnym rádom hlásajúcim prísnu askézu a pokánie. 

Vznikli už v 11. storočí ako jedno z hlavných reformných hnutí 

tých čias, spájajúcich prvky východného pustovníctva 

a západného mníšstva. 

Názov rádu je odvodený z pomenovania vrchu pri Florencii, 
ležiacom na majetku grófa Maldula, kde sv. Romuald v roku 1012 
založil kláštor. Rád bol oficiálne uznaný pápežom Alexandrom II. 
v roku 1072. Súčasťou pôsobenia kamaldulov bola intenzívna 
misijná činnosť. Je zaujímavé, že ich prvý pokus uchytiť sa 
v Uhorskom kráľovstve uskutočnený už v 11. storočí skončil 
neúspešne a dostali sa sem až koncom 17. storočia. V celej Rakúskej 
monarchii sa nachádzalo 5 kamaldulských kláštorov, z toho 3 v jej 
uhorskej časti. Jedným z nich bol práve zoborský Kláštor sv. Jozefa. 


