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ZAHRADY KLÁŠTERŮ 
V JIŽNÍ FRANCII 

A PORTUGALSKU

Poznání podnítilo víru a ustavilo její 
služebníky. Ti přijali svět, ale uzavřeli se 
do klášterů, kde dále hloubali, učili se, 

pozorovali, shromažďovali vědění a učili druhé. 
Tvořili nové. Tím ještě silněji podněcovali 

víru — k věcem a životu. A kláštery též měly 
své zahrady.

Jejich tvářnost vycházela z onoho biblického 
čtyřřečí a byla součástí stavebně 

architektonického celku. Uzavřená a oddělená, 
ovšem zpřístupněná pro užitek věcný i duchovní. 
Též cely, buňky k rozjímání a studiu, měly svůj 
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samostatný venkovní prostor ohrazený od 
ostatních, zahradu. Znamenala jistě mnoho pro 
život služebníků víry, jejich duchovní i fyzické 
blaho, pro radost a smíření s daným způsobem 

života. Potkáme ji ve všech krajinách, jimiž 
budeme v knize procházet. Ve vší bohatosti 

i pokoře.  

Rajská zahrada — rajský dvůr — je nedílnou součástí všech klášterních celků. Obíhá 
ji ambit (otevřená nebo krytá arkádová chodba), z nějž se do ní vstupuje. Prostranství 
pravoúhlého, často čtvercového tvaru je rozděleno cestami na čtyři části, v jejichž kří-
žení je studna či kašna. Podél cest jsou záhony, kde se pěstují květiny, léčivé rostliny, 
často i zelenina. Zkrátka vše k užitku: květy na výzdobu oltářů, byliny proti nemocem 
a užitkové rostliny k potřebě v kuchyni. Vše skromné a účelné.

O rostlinách se zde často bádalo, bádal tu i Gregor Johann Mendel. Rostliny byly pro-
zkoumány, pojmenovány a zařazeny do soustavy. Klášterní celek byl často zasazen do 
volné, „divoké“ přírody, vzdálen od běžného života, v samotě a ústraní.

Uspořádání klášterů a jejich zahrad je vždy obdobné, ať se nacházejí v jižní Francii, 
Španělsku nebo na Balkáně, v Tunisku, Egyptě či Portugalsku. Existují však výjimky, 
jako třeba zahrada portugalského kláštera kapucínů nedaleko Sintry nebo katalánský 
Montserrat, plující v dramatickém terénu. Jejich stavebně zajímavý celek završuje boha-
tá exotická fl óra, vtiskující místu nadpřirozenost, duši ráje.

Kláštery doprovázejí křesťanství, ale někdy i jinou víru v historické vazbě k danému 
místu. Jejich zahrady jsou si podobné, jakoby naprogramované. Ono rajské je zde zú-
ženo na účelnost a užitek. Jsou významným zdrojem vědění o bytí rostlin, živočichů 
a o životě vůbec. Zkrátka připomínají jakýsi účelový „ráj“ — Eden.
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GARDENS 
OF MONASTERIES 

IN SOUTHERN FRANCE 
AND IN PORTUGAL

Knowledge initiated faith and established its 
servants. 
 ey embraced the world, but closed 

themselves off  in monasteries, where they 
speculated, learned, observed, acquired 

knowledge and taught others. 
 ey created 
the new. And through this fanned a belief 

even stronger — in things and in life. 
And monasteries also had gardens.


 eir shape was derived from the biblical four 
streams and was part of an architectural 

complex of buildings — enclosed 
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and eparated, but accessible for material 
and spiritual benefi t. Even the cells used 
for meditation and study had their own 

independent outside space 
separated by a wall from the others, a garden. 

It must have meant a lot to the life of 
the servants of faith, their spiritual and 

physical well-being, for joy and reconciliation 
with the given way of life. We come across 

it in all the countries that we will visit 
in the book. In all its riches and modesty.

The cloister — “paradise courtyard” — is an inseparable part of all monastery com-
plexes. It is enclosed by the ambit (open or covered arcaded corridor), from which it 
is entered. The open space of a rectangular, often square, shape is divided by paths 
into four parts, at the crossing of which there is a well or a fountain. 
 e walkways are 
lined with fl owerbeds where fl owers, medicinal herbs and even vegetables are grown. 
In short, everything beneficial: flowers for altar decoration, herbs against illnesses 
and crop plants consumed in the kitchen. Everything humble and economic.

Plants were a  frequent subject of research, including the  research carried out by 
Gregor Johann Mendel. 
 e plants were examined, named and classifi ed within a sys-
tem. 
 e monastery complex was o en set in free “wild” nature, remote from everyday 
life, in solitude and seclusion.
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 e arrangement of the monasteries and their gardens is always similar, regardless 
of whether they are situated in south France, Spain or the Balkans, in Tunisia, Egypt 
or Portugal. However, there are exceptions, such as the garden of the Portuguese Con-
vent of the Capuchos in  Sintra or the  Catalonian Montserrat, fl oating on dramatic 
terrain. 
 eir interesting complex of buildings is augmented by lush exotic fl ora, im-
printing the place with a supernatural quality, the spirit of paradise.

Monasteries accompany Christianity and even other religions in a historical link to 
a particular place. Their gardens are similar, as if pre-programmed. The notion of 
paradise is narrowed down to purpose and economy. 
 ey are an important source of 
knowledge of plants, animals and life in general. 
 ey are reminiscent of something 
like a “paradise” built for a purpose — an Eden.
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Sloupoví arkádové chodby — ambitu — 
zpravidla lemuje ústřední zahradní 
prostor klášterů — rajskou zahradu. 
Tak je tomu u benediktinského kláštera 
Saint-Michel de Cuxa ve francouzských 
Pyrenejích u obce Codalet, jehož počátky 
jsou datovány do poloviny 9. století.

The colonnades of the covered 
corridors usually line the central 
garden space of monasteries — 
the cloister (“paradise garden”), such 
as in the Benedictine Abbey of 
Saint-Michel de Cuxa in the French 
Pyrenees near the village of Codalet, 
the beginnings of which date back to 
the mid—9th century. 
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Středověká alegorie zahrady 
zdraví — ráje

Medieval allegory of the garden 
of Health-Paradise
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Studna nebo fontána jsou 
středobodem rajské zahrady pevnosti — 
benediktinského kláštera Saint-Hilaire 
v jižní Francii. Klášter byl v době svého 
založení (koncem 8. století) zasvěcen 
svatému Saturninu, v 10. století však 
z vůle hraběte z Carcassonne změnil 
svůj název.

A well or fountain is the central point 
of the cloister (“paradise garden”) 
in the fortifi ed Benedictine Abbey 
of Saint-Hilaire in Southern France. 
At the time of its foundation (the end 
of the 8th century) the monastery was 
consecrated to Saint Saturnin, but 
in the 10th century it changed 
its name at the behest of the Count 
of Carcassonne.
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Zahrady benediktinského kláštera v Cluny (okolo roku 1710)

Gardens of the Benedictine monastery in Cluny (around 1710)

Klášterní zahrady St. Gallen
Monastery gardens of St. Gall
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Nejlepší zahrady jsou ty, 
které vytvářejí obrazy 

pravdy.

The best gardens are those that create 
an image of truth.

“

„
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Cisterciácký klášter Panny Marie 
z Fontfroide vyniká překrásným ambitem, 
odkud je výhled na bohatě členěný 
rajský dvůr. Je poblíž jihofrancouzského 
města Narbonne a byl založen původně 
jako klášter benediktinský v roce 1093, 
v letech 1144—1145 pak přešel k řádu 
cisterciáků.

The Cistercian Abbey of Saint Mary 
of Fontfroide has magnifi cent open 
cloisters with a view to the richly 
structured “paradise garden”. Located 
near the city of Narbonne in the South 
of France, it was originally founded 
as a Benedictine monastery in 1093, 
before its conversion to the Cistercian 
order in 1144—1145.
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Není bez zajímavosti, 
jak blízko k uspořádání 
klášterních zahrad má 
nádvoří antické vily 
v tuniském Kartágu.

It is interesting how 
close to the arrangement 
of monastery gardens 
is the courtyard of the 
ancient villa 
in Carthage in Tunis.
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Typické členění klášterního areálu / Typical plan of a monastery
1 —  ohradní zeď se vstupem, popř. vodní strouhou / 

enclosure wall with entrance and possibly a water ditch
2 — rajský dvůr s ambitem / cloister
3 —  pěstování hospodářských a léčivých rostlin / 

growing of crops and medicinal herbs
4 — rybniční hospodářství / fi sh ponds
A — hlavní budova s kaplí / main building with chapel
B — pomocné provozní objekty, dílny / auxiliary outbuildings, workshops

1

2A

B
3

4 4
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Duchem klášterních areálů je prodchnuto 

i nádvoří kostela Pater Noster v Jeruzalémě. 
Středobod zde vytváří mohutná palma 

datlová, situovaná na osu přístupového 
schodiště, dekorovaného po stranách 

kamennými vázami. Arkády v arabském stylu 
uzavírají prostor ze tří stran.


 e spirit of the monastery complexes also 
pervades the courtyard of the Church of 
the Pater Noster in Jerusalem. 
 e central 
point here is created by a date palm, 
situated on the axis of the access stairway, 
decorated on the sides with stone vases. 
Arcades in the Arabic style enclose the space 
on three sides.
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V divoké přírodě hory Montserrat, 
asi čtyřicet kilometrů severozápadně 
od Barcelony, je stejnojmenný 
benediktinský klášter, významné 
poutní místo Katalánska.

Situated in the wild landscape of Mount 
Montserrat, about forty kilometres 
north-west of Barcelona, 
is the Benedictine monastery 
of the same name, an important 
pilgrimage site in Catalonia.
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Klášter byl vybudován v těžko 
přístupném terénu na terasách. Jeho 

základ tvoří kaple zbudovaná na místě, 
kde v jeskyni byla nalezena socha Svaté 
Panny. Jeho kořeny sahají do roku 1125. 

V románské bazilice je uchována 
La Moreneta — Černá madona —, 

patronka Katalánska.

The monastery was built in inaccessible 
terrain on terraces. At its core is 
a chapel erected on a place where 
a statue of the Holy Virgin was found 
in a cave. It roots go back to the year 
1125. The Roman basilica preserves 
La Moreneta — the Black Madonna — 
patroness of Catalonia.
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V klášteře Montserrat je 
kromě mnišského společenstva 
též muzeum s gotickými oltáři 
a díly El Greca, Caravaggia 
a Pabla Picassa. Apart from the monastic 

community the Montserrat 
monastery also incorporates 
a museum with Gothic altars 
and works by El Greco, 
Caravaggio and Pablo Picasso.
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Klášter kapucínů v kopcích 
nad portugalským městem 
Sintra je vlastně zjevením 
v divoké krajině, kterou 
směle zpracovává a využívá 
k podobenstvím života.
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 e Convent of 
the Capuchos in the hills 
above the Portuguese town 
of Sintra is something of 
a revelation in the wild 
countryside, which it boldly 
adapts and uses for 
the embodiment of life.
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Krajina a její prvky 
jsou zpřístupněny, 
přitom jakoby zahaleny 
tajemnem. Mnohé 
z nich mají symbolický 
význam. 
 e landscape and its 

elements are freely 
accessible, yet seem to 

be shrouded in mystery. 
Many of them have 

a symbolic meaning.
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Ani věkovitý zub 
času nenarušil 
mystiku prostředí 
Sintry. Naopak, 
umocnil ji.


 e ravages of time 
have not disturbed 
the mystical 
environment of 
Sintra. On the 
contrary, it has 
been augmented.
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Letohrádek Monserrate nezapře svůj 
původ. Anglický šlechtic sir Francis 

Cook ho nechal vystavět ve stylu 
kombinujícím neogotiku a maurskou 

architekturu. Doplněn je anglickým 
krajinářským parkem s množstvím 

romantizujících staveb.

The Montserrate Palace undeniably 
reveals who its original owner was. 
Commissioned by the English 
nobleman Sir Francis Cook it was built 
in a style blending Neo-Gothic and 
Moorish architecture. The villa is 
adjoined by an English landscape 
park with a number of garden features 
in the romantic style.
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