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Abstrakt (česky) 

Diplomová práce se zabývá rozšířením a působením mnišského řeholního řádu 

cisterciáků v oblasti Toskánska. Na území tohoto významného italského regionu, jehož 

středověké hranice se téměř shodují se současnými, uplatňovala během hlavní vlny 

zakládání cisterciáckých klášterů v Itálii svůj politický vliv zejména města: Florence, 

Siena, Pisa a Lucca, v jejichž okolí také vznikla většina řeholních domů cisterciáků v 

regionu. Přínosem tohoto příspěvku je mimo jiné zjištění vlivu těchto měst a jejich elit na 

zakládání fundací bílých mnichů v Toskánsku. Cílem práce je analýza okolností a příčin 

příchodu cisterciáků na toskánské území a osvětlení jejich specifického působení v 

Toskánsku, kam se rozšířili ve srovnání s ostatními italskými regiony poměrně pozdě. 

Práce se soustředí na specifičnost hnutí zakládání klášterů v Toskánsku, kde byl jako první 

fundace cisterciáků založen klášter San Galgano, v jehož linii pak zejména během 13. 

století vznikla většina cisterciáckých opatství regionu. Záměrem a ambicí práce je skrze 

konkrétní cisterciácké fundace v Toskánsku nastínit vývoj cisterciáckého řádu a jeho 

klášterů na území toskánského regionu. Pravděpodobně nejvýznamnějším klášterem 

regionu byl San Galgano, jenž se stal mateřským klášterem mnoha dalších toskánských 

fundací cisterciáků, které byly zakládány od 13. století. Tato práce se zaměřuje na tři 

filiace San Galgana vzniklé právě během tohoto věku: San Pantaleone di Monte Faeta, San 

Salvatore a Settimo a San Michele alla Verruca. Pomocí srovnání těchto filiací vzhledem k 

jejich fundátorům, místům a okolnostem založení, jejich středověké historii, politickému 

významu a kulturně historickému dědictví, lze záměry práce naplnit. 

 



 

Abstract (in English): 

The topic of the diploma thesis is the activity of the Cistercian monastic order in the 

area of Tuscany. During the main wave of founding the Cistercian monasteries in Italy, the 

area of Tuscany, whose medieval boundaries roughly correspond to its current ones, was 

under major political influence of Florence, Siena, Pisa and Lucca. Most monasteries in 

the region were founded in the vicinity of these cities. This work aims to contribute to the 

discoveries about the influence of these cities and their elites on the establishing of 

foundation of the white monks in Tuscany. The goal of this work is an analysis of 

circumstances and causes of the arrival of the Cistercians in the Tuscany region, where 

they arrived relatively late, compared to other Italian regions. The work focuses on the 

specificities of the Cistercian movement of the foundation of monasteries. The fist 

Cistercian foundation in Tuscany was the monastery San Galgano. Most of the Cistercian 

abbeys in the region predominantly from the 13th century was affiliated with San Galgano. 

The diploma thesis aims to describe the development of the Cistercian order and its 

monasteries in the area by exploring specific Cistercian foundations in Tuscany. Possibly 

the most important monastery in the region was San Galgano, which served as the 

maternal monastery to many other Tuscan Cistercian foundations founded from the 13th 

century. The focus is on three filiations of San Galgano founded during the 13th century: 

San Salvatore Settimo, San Pantaleone di Monte Faeta and San Michele alla Verruca. The 

aim of this work is to be fulfilled by comparing these filiations with their founders, places 

and circumstances of foundation, their medieval history, political significance and 

cultural-historical heritage. 
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1 Úvod 

Cisterciácký řád se začal formovat jako reforma benediktinského mnišství 

v Burgundsku na sklonku 11. století. Struktura řádu na principu filiačních vazeb šla napříč 

národními i politickými hranicemi. Itálie byla jednou z prvních zemí, kam se cisterciáci již 

v roce 1120 rozšířili, následujíce jako duchovní základ Řeholi sv. Benedikta, jež vznikla v 

6. století právě v této zemi. Největší šíření řádu nejen do Itálie pak bylo od třicátých do 

čtyřicátých let 12. století ovlivněno zejména charismatickou osobností Bernarda 

z Clairvaux.  

Diplomová práce se zaměřuje na řád cisterciáků na území Toskánska, významného 

italského regionu s řadou autonomních měst, jimiž byly zejména Florencie, Siena, Pisa a 

Lucca, kam se v kontrastu s významem tamních měst rozšířil cisterciácký řád poměrně 

pozdě, na sklonku 12. století, kdy už cisterciáci expandovali téměř do celé Evropy, a 

zároveň se již vyskytovali v okolních regionech Toskánska: v Ligurii a v Laziu. První 

klášter cisterciáků v Toskánsku, San Galgano nedaleko Sieny, je silně propojen s osobností 

eremity sv. Galgana, jenž se usadil na vyvýšenině Montesiepi, kde tento klášter nedlouho 

po jeho smrti vznikl. K největšímu rozšiřování řádu v regionu pak docházelo během 13. 

století, kdy byla zřízena většina mužských i ženských řeholních domů cisterciáků, z nichž 

téměř všechny se staly filiacemi právě kláštera San Galgano. Vzhledem k tomu, byly 

k hlubší analýze zvoleny filiace kláštera San Galgano vzniklé ve 13. století, jimiž se staly 

řeholní domy nazvané San Pantaleone di Monte Faeta v diecézi Lucca, San Salvatore di 

Settimo v diecézi Florencie a San Michele alla Verruca v diecézi Pisa. Ambicí práce je 

prostřednictvím komparace jednotlivých filiací vzhledem k jejich fundátorům, místům a 

okolnostem založení, působení, době a příčinám úpadku, nastínit počátky a specifické 

působení cisterciáckého řádu a jeho klášterů na území Toskánska. Hlavním přínosem práce 

je předložení tématu, o němž je v česky psané literatuře k nalezení jen málo informací, a 

ani další cizojazyčná literatura kromě italské nepřináší mnoho souvislých poznatků. Cílem 

práce je tedy předložit pohled na cisterciácký řád ve zcela novém kontextu, který českou 

historiografií ještě nebyl popsán. 
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Diplomová práce je kvůli uvedení do tématu zahájena kapitolou o cisterciáckém 

řádu, ve které je zahrnuta historie jeho vzniku, cisterciácký způsob života, organizace řádu 

a expanze řádu ve středověké Evropě. V této kapitole vynikají informace o souladu 

cisterciáků s papežstvím a o jejich podpoře mnoha evropskými panovníky. Poslední 

subkapitola se věnuje prvním filiacím cisterciáků na italském území, jejichž nejčetnější 

zakládání od třicátých do čtyřicátých let 12. století bylo ovlivněno působením Bernarda 

z Clairvaux, jenž do Itálie několikrát cestoval kvůli papežskému schizmatu. Více prostoru 

zde bylo věnováno klášteru Casamari v Laziu, který se později stal mateřským domem 

prvního řeholního domu cisterciáků v Toskánsku. Na poslední podkapitolu plynule 

navazuje druhá kapitola diplomové práce pojednávající o cisterciáckém řádu na území 

Toskánska, což naznačuje využití deduktivní metody, od obecných informací o 

cisterciáckém řádu přes jeho rozšíření na italské území po specifikaci toskánského regionu. 

Druhá kapitola je uvedena líčením první nezdařilé snahy o přivedení cisterciáků do 

regionu, se kterým se pojí úkol obsáhnout příčiny relativně pozdního usazení řádu na tomto 

území, které práce následně rozebírá. Záměrem diplomové práce je zachycení specifického 

šíření řádu cisterciáků na území Toskánska. Je tedy nutné zjistit, jaké další řeholní domy 

cisterciáků v regionu vznikly a kdy a pod jaké mateřské kláštery spadaly. Kapitola se tedy 

dále snaží postihnout dobu a místo založení všech mužských i ženských cisterciáckých 

filiací na území Toskánska.  

Třetí kapitola práce se týká založení první fundace cisterciáků na území Toskánska, 

kláštera San Galgano nedaleko Sieny, jehož formování mezi lety 1181 – 1201 provázela 

řada neobvyklých okolností. Diplomová práce si klade za cíl vylíčit proces zakládání této 

první cisterciácké fundace na toskánském území spojené s osobou eremity Galgana 

Guidottiho, jenž se usadil na Montesiepi, kde se po jeho smrti usídlili eremité a nakonec 

tam byl dosazen cisterciácký řád. Jelikož je pro zrození nového kláštera nutná podpora 

nějaké vyšší autority, je třeba rozebrat, jaké osobnosti daly počáteční impulz ke zřízení 

řádového domu a jaké je k tomu vedly důvody. Podstatné jsou rovněž informace, kdo se 

pak stal fundátorem a kdo uděloval a potvrzoval privilegia důležitá pro nově zřízený 

klášter. Dále kapitola zahrnuje i možné důvody, jež vedly cisterciáky k usazení na 

Montesiepi, které se práce snaží analyzovat a zároveň zde vyřešit otázku případného 

spojení Galgana Guidottiho a cisterciáků a oddělit tak legendy od historické skutečnosti. 

V případě opatství San Galgano docházelo ke spolupráci s biskupstvím a Sienskou 
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republikou, která svěřovala cisterciákům poměrně důležité funkce, jejichž charakter a 

význam se práce snaží nastínit.  

Navazující podkapitola předkládá určení, které filiace cisterciáků v Toskánsku 

skutečně náležely pod mateřský klášter San Galgano, a v jaké době byly k řádu přičleněny. 

Obecným výsledkem tohoto rozboru je skutečnost, že většina mužských i ženských 

cisterciáckých klášterů na toskánském území vznikla během 13. století jako filiace kláštera 

San Galgano, který se následně stal centrem toskánských cisterciáků a výchozím bodem 

pro jejich další rozšiřování. Proto byly k širší analýze vybrány mužské filiace kláštera San 

Galgano vzniklé během hlavní vlny zakládání v regionu, tedy ve 13. století, jimiž se staly 

řeholní domy nazvané San Pantaleone di Monte Faeta v diecézi Lucca, San Salvatore di 

Settimo v diecézi Florencie a San Michele alla Verruca v diecézi Pisa. Diplomová práce 

pak věnuje každé z těchto filiací samostatný oddíl, kde osvětluje průběh okolností jejich 

založení a snaží se pojmout i pozdější vývoj klášterů během středověku. U těchto klášterů 

je rovněž možné zjistit, na čí podnět došlo k jejich zřízení, případně jaké k němu vedly 

důvody. Významným bodem je i rozbor míst vybraných pro zakládání, co se týče 

geografické polohy i skutečnosti, zda vznikl zcela nový řádový dům anebo byl v již 

existujícím klášteře nahrazen konvent jiné observance, což bylo na italském území 

poměrně běžné. Důležitou otázkou týkající se struktury cisterciáckých klášterů je, zda 

jednotlivé filiace zajistily řádu další rozšiřování. V prostředí Itálie 13. století je zároveň 

nezbytné analyzovat vliv různých autorit na kláštery cisterciáků. Ve zkoumaném období 

jimi, kromě nemenších autorit než papež a římský císař, bývaly také značně autonomní 

městské komuny severní a střední Itálie, které se ještě s dalšími městy a šlechtou zároveň 

dělily, ne však vždy nutně, podle obhajoby papežské či císařské moci, do mocenských 

uskupení zvaných guelfové a ghibellini. V Toskánsku stála na straně guelfů Florencie a na 

straně ghibellinů Pisa a Siena, která přešla v šedesátých letech 13. století ke guelfům. Jak 

je zřejmé z informací uvedených výše, každý zkoumaný klášter včetně San Galgana vznikl 

v jiné diecézi, všechny nedaleko měst s nejvýraznějším politickým vlivem v Toskánsku: 

Florencie, Siena, Pisa a Lucca. Co se týče kontaktu klášterů s městy, vyvstává otázka míry 

vzájemné spolupráce v protikladu se snahou cisterciáků o kontemplativní způsob života a 

dodržování řádových pravidel. Nakonec je ambicí práce prostřednictvím komparace 

zkoumaných cisterciáckých řeholních domů, včetně San Galgana, vzhledem k jejich 

fundátorům, místům a okolnostem založení, působení ve středověku, době a příčinám 



Kateřina Tylová, Toskánské cisterciácké kláštery: filiace San Galgana vzniklé ve 13. století 

 

4 

 

úpadku nastínit počátky, vývoj a specifické působení cisterciáckého řádu a jeho klášterů na 

území Toskánska. 

Diplomová práce se nezaměřuje na architekturu řeholních domů. U kláštera San 

Galgano již byla dostatečně popsána sekundární literaturou a u ostatních vybraných filiací 

postrádá popis architektury smysl, vzhledem k jejich benediktinskému či augustiniánskému 

původu se nejedná o svéráznou cisterciáckou architekturu. Nadto v případě San Pantaleone 

sul Monte Faeta a San Michele alla Verruca přísluší deskripce, vzhledem k jejich 

současnému stavu, archeologické vědě. Práce se oproti původnímu záměru nezabývá 

toskánskou filiací San Godenzo vzniklou ve 13. století, poněvadž není jasné, jaký klášter 

se stal jeho mateřským. Po dvou letech od reformování San Godenza byli pověřeni 

zjištěním dodržování jeho svobod roku 1258 generální kapitulou opati Chiaravalle della 

Colomba a Brondolo.1 Vzhledem k tomu, že není klášter San Godenzo jmenován mezi 

filiacemi San Galgana v papežské bule z roku 12572 a ani jiné zdroje s výjimkou jediného3 

ho nezařazují mezi filiacie San Galgana, je možné, že se jedná o filiaci jiného kláštera na 

toskánském území. 

K sepsání diplomové práce byly využity editované a částečně i needitované 

prameny nacházející se v toskánských archivech. Ve státním archivu v Sieně se nachází 

řada listin a záznamů týkajících se kláštera San Galgano v souborech nazvaných I Caleffi 

di S. Galgano a Il cartulario di S. Galgano, jež jsou pro badatele dostupné ve formě 

diapozitivů. Není zde však konkrétnější inventář ani popis, záznamy jsou navíc špatně 

čitelné a je technicky náročné je reprodukovat pro delší bádání. Naštěstí řadu listin editoval 

ve svém díle o počátcích kláštera San Galgano nazvaném L’abbazia di S. Galgano 

Monografia storico-artistica, Antonio Canestrelli, jehož studie byla v diplomové práci 

hojně využita. Ve státním archivu ve Florencii se nachází složky sestavené Pietrem 

Leopoldem nazvané Compagnie religiose soppresse, zahrnující záznamy související 

s kláštery San Galgano a San Salvatore di Settimo, k němuž se zde váže například kopiář 

papežských privilegií, jenž sestavil Theobaldo Taddeo roku 1769. Reprodukovaný materiál 

z tohoto archivu, který byl v diplomové práci částečně využit, by bylo možné ještě použít 

při možném rozšiřování tématu. Arcibiskupský archiv v Pise disponuje listinami spjatými 

s klášterem San Michele alla Verruca, které jsou k dispozici jak v originálech, tak 

v editované formě. Ve státním archivu v Lucce se nalézá diplomatický materiál týkající se 

                                                
1 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, sv. II, č. 26, s. 443. 
2 CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, s. 6. 
3 DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, Genealogia. 
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kláštera San Pantaleone sul Monte Faeta, který nebyl excerpován, je ale četně citován 

v níže zmíněné dizertační práci. Hlavními využitými edicemi jsou díla Josefa Marie 

Caniveze Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum, 

editované záznamy generální kapituly cisterciáckého řádu a regesta papežských listin 

Augusta Potthasta Regesta pontificum Romanorum ab anno 1198 ad annum 1304. Kláštera 

San Galgano se týká edice regest volterrské diecéze od Fedora Schneidera Regesta 

Chartarum Italiae. Regestum volerranum. 

Sekundární literatura se týká především počátků významného a legendou 

opředeného kláštera San Galgano, například spis San Galgano e la spada nella roccia, 

který vytvořil Franco Cardini. Dvou kratších publikací se dočkal i florentský klášter San 

Salvatore di Settimo, jenž přetrval až do dnešních dní. Publikace se však zaměřují spíše na 

benediktinské počátky kláštera a na jeho kulturně historické dědictví. Širší popis některých 

prameny zachycených historických událostí týkajících se klášterů San Pantaleone di Monte 

Faeta a San Michele alla Verruca přináší pouze dizertační práce nazvaná Flores 

apparuerunt et vox turturis audita est in terra nostra: l'Ordine cistercense nella Toscana 

medievale del 13. secolo (Diocesi di Volterra, Pisa e Lucca), jejímž autorem je Gabriele 

Colombini. Dále se několik publikací věnuje archeologickým výzkumům San Michele, 

které však nepřinášejí významnější informace  k tématu práce. V italské literatuře celkově 

chybí díla, která zahrnují širší panorama jediného regionu, ne-li jediné diecéze či dokonce 

jediného kláštera. Proto je složité uspořádat informace o jednotlivých toskánských filiacích 

a vložit je do složitého, avšak nejednoznačného systému, a vzájemně je srovnávat. 

Zakládání filiací je kromě záznamů generální kapituly zachyceno velice zřídka, 

schéma fliačních linií se nachází v přílohách knihy Abbazie cistercensi e Ordine di Citeaux 

in Italia, jejímž autorem je Laurent Dailliez, avšak filiační vztahy a data přidružení 

klášterů nejsou zcela spolehlivá, někdy se neshodují s další literaturou a někdy ani 

s prameny. Výčet mužských a ženských filiací poskytuje článek Abbazie cistercensi in 

Italia, jehož autorkou je Laura Dal Prá, který však neobsahuje filiační vazby. Rozšíření 

cisterciáků na území Itálie se věnuje Geoffredo Viti v článku I Cistercensi in Italia. Obě 

studie jsou zařazeny do italské verze díla Luise J. Lekaie nazvaného I cistercensi. Ideali e 

realta'. 



Kateřina Tylová, Toskánské cisterciácké kláštery: filiace San Galgana vzniklé ve 13. století 

 

6 

 

2 Cisterciácký řád 

2.1 Dějiny cisterciáckého řádu 

Řád se začal formovat poté, co skupina benediktinských mnichů z kláštera 

Molesme v Burgundsku v čele s opatem Robertem z Molesme roku 1098 přesídlila 

na místo zvané Cîteaux nedaleko Dijonu, asi 120 km na jihovýchod od původního 

řádového domu. Důvodem přesídlení nebylo založení nového řádu, ale návrat k principům 

Benediktovy řehole a jejímu přesnému následování. Burgundský původ nespokojené 

skupiny mnichů zřejmě není náhodou, v tomto regionu totiž působily kláštery spadající 

pod Cluny, které se jako nejbohatší instituce církve postupně vzdalovaly ideálům Řehole 

Benediktovy, především důrazu na chudobu.4 Již po jednom roce byl však opat Robert 

donucen církevními hodnostáři vrátit se do Molesme. Novým opatem v Cîteaux se stal 

bývalý převor Alberich, který požádal papeže o uznání samostatnosti nově vytvořeného 

kláštera. Papež Paschalis II. žádosti roku 1100 vyhověl a přijal ho pod svou zvláštní 

ochranu, čímž získalo Cîteaux samostatné postavení. V té době ani opat Alberich, ani 

papež neplánovali vytvořit nový řeholní řád.5  

V roce 1106 vznikl v Cîteaux s podporou burgundského vévody první kamenný 

kostel zasvěcený Panně Marii, toto patrocinium pak nesly všechny konventní kostely 

cisterciáckého řádu. Roku 1108 se stal novým opatem v Cîteaux Štěpán Harding patřící 

k nejvýznamnějším postavám raného cisterciáckého hnutí. Štěpán, jehož rodina přesídlila 

z Anglie do Francie, měl pak během svých cest po Itálii možnost poznat nové mnišské 

proudy jako kamalduly a vallombrosiány.6 Jako opat se pak snažil vytvořit pro klášter 

vnitřní organizační zabezpečení a zároveň získat oporu církevních autorit, v čemž byl 

úspěšný, neboť již roku 1113 byl klášter v Cîteaux schopen založit dceřiný klášter La 

Ferté.7 Ve stejné době vstoupil do kláštera Bernard z Fontaines, pozdější sv. Bernard, jenž 

s sebou podle řádové tradice přivedl řadu mužů, včetně několika svých bratrů a dalších 

členů rodiny, kteří se s ním chystali vstoupit do kláštera.8  

                                                
4 CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. I., Fundace 12. století. 2. 

Praha: Karolinum, 2013, s. 13. 
5 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 16–17. 
6 KRÜGEROVÁ, Kristina. Řády a kláštery: 2000 let křesťanského umění a kultury. Praha: Slovart, 2008, s. 

164. 
7 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 17. 
8 Podle autorů životů svatých však nepřicházeli v té době do Cîteaux noví mniši, kteří by alespoň doplnili 

časem řídnoucí skupinu, začalo se tedy zdát, že celý pokus zanikne. Tito autoři pravděpodobně zveličili 
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Poté začalo docházet k velkému rozvoji kláštera v Cîteaux, jenž byl schopen 

zakládat své vlastní filiace. Do roku 1115 dalo Cîteaux vznik čtyřem řeholním domům, po 

La Ferté to byly kláštery Pontigny, Clairvaux a Morimond. Tyto první čtyři filiace pak 

získaly v řádu zvláštní postavení. Byly považovány za starší dcery, nazýváme je také 

protokláštery. Jejich významnou úlohou se staly vizitace samotného mateřského kláštera 

v Cîteaux. Do protokláštera v Clairvaux byl vzápětí po svém vstupu do řádu v roce 1115 

dosazen jako opat Bernard z Fontaines, od té doby nazývaný jako Bernard z Clairvaux. Již 

roku 1118 se začala postupně formovat složitá struktura řádu, poté co dva z protoklášterů, 

La Ferté a Clairvaux, založily své vlastní filiace.9  

Do roku 1119 fungovalo cisterciácké hnutí pouze jako jeden z opravných proudů 

v rámci benediktinského mnišství. Když se stal papežem Kalixt II., pocházející z rodiny 

burgundských hrabat a velmi nakloněný tamnímu hnutí cisterciáků, ustanovil je 

samostatným řeholním řádem.10 Cisterciáci nebyli jedinými reformátory západního 

mnišství. Již v roce 1084 vznikl klášter budoucího řádu kartuziánů založený v Chartreuse u 

Grenoblu sv. Brunem, který předtím žil krátce jako eremita na zboží kláštera Molesme. 

Dále byl také vytvořen řád řeholních kanovníků nazvaný premonstráti. Řeholní uskupení 

vzniklo díky působení Norberta z Xantenu, jenž založil roku 1120 klášter ve 

francouzském Prémontré.11 

Výše zmíněný Bernard z Clairvaux (1090/91 – 1153)12 ve 30. letech 12. století 

důsledně podporoval Inocence II. během papežského schizmatu a zasadil se tak o jeho 

finální uznání.13 Papež nato udělil cisterciákům různá privilegia. V roce 1132 vydal bulu 

zaručující nedotknutelnost majetku cisterciáckého řádu, osvobozující řád od placení 

desátků, deklarující svobodnou volbu opata a vyjímající je z účasti na biskupských 

synodách pouze s výjimkou synod jednajících o záležitostech víry.14 Ačkoli byl Bernard 

mnichem, často se politicky angažoval, nejen během papežského schizmatu, k čemuž bylo 

zapotřebí cestovat po Evropě, čímž se mu podařilo rozšířit cisterciácký řád a získat pro něj 

                                                                                                                                              
potíže kláštera před příchodem sv. Bernarda, aby vynikl jeho obrovský přínos. (LAWRENCE, Hugh. Dějiny 

středověkého mnišství. Brno: Vyšehrad, 2001. s. 172). 
9 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 173. 
10 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 19-20. 
11 SOMMER, Petr a FOLTÝN, Dušan. Slovník řádů a kongregací, in: VLČEK, Pavel, SOMMER, Petr a 

FOLTÝN, Dušan. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1998, s. 132 a 151. 
12 Bernard se narodil na hradě Fountains severně od Dijonu a od dětství ho provázelo silné náboženské cítění, 

ke kterému ho vedla jeho matka (CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 20). 
13 VITI, Goffredo. Cistercensi in Italia, in: LEKAI, Luis J., I Cistercensi, ideali e realta', Pavie: Certossa di 

Pavia, 1989, s. 503. 
14 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 48. Za papeže Lucia III. byla pro cisterciáky zrušena i 

tato výjimka (TAMTÉŽ, s. 50). 
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mnohá privilegia od papežů, proto je často považován za druhého zakladatele 

cisterciáckého řádu. Bernard z Clairvaux, nejčtenější a nejvlivnější asketický teolog 

středověku, který byl posmrtně pasován na jednoho z doktorů církve,15 napsal velké 

množství spisů, hlavně traktátů a polemických děl. Spis De consideratione (Úvahy), 

shrnutí svých teokratických názorů, věnoval papeži Evženu III. (1145 – 1153),16 svému 

bývalému žáku z Clairvaux, který ještě před svým pontifikátem zastával funkci opata 

cisterciáckého kláštera San Vincenzo e San Anastazio alle Tre Fontane v Římě.17 Bernard 

měl na tohoto papeže značný vliv, což dokazuje fakt, že období jeho funkce bývá někdy 

nazýváno „bernardovské období církve“. Bernard také pomáhal hlásat druhou křížovou 

výpravu18 vyhlášenou právě Evženem III., která započala v roce 1146,19 ta však skončila 

neúspěchem a tíha prohry pak padla nejen na Bernarda, ale i na jím propagovaný řád 

bílých mnichů. Některá jim udělená privilegia se začínala zdát nepřiměřená.20 

Přesto pontifikové během padesátých a šedesátých let 12. století vydaly pro 

cisterciácký řád pět papežských bul nazývaných Sacrosancte. První byla roku 1152 vydána 

Evženem III., druhá roku 1153 Anastasiem IV., třetí roku 1157 Hadriánem IV. a čtvrtá 

s pátou v letech 1163 a 1167 Alexandrem III. Znění všech bul je velmi podobné, souvisely 

s mladší verzí cisterciácké ústavy Carta Caritatis Posterior, jejíž téměř úplné znění 

potvrzuje právě nejstarší z papežských bul. Evženova bula obsahuje zákaz soudit členy 

cisterciáckého řádu světskými soudy a také jejich vyjmutí z interdiktu. Další dvě listiny 

jsou obsahově takřka totožné, změnu přinesly buly Alexandra III. V první je poprvé použit 

pojem protoopat pro představené nejstarších pěti cisterciáckých klášterů. Druhá obsahuje 

informaci, že i když nově zvolený opat složí přísahu poslušnosti biskupovi, není podřízen 

jeho právu a příkazům, pokud by byly v rozporu se statuty řádu. Cílem těchto a také 

dalších papežských listin byla nezávislost cisterciáků na diecézních biskupech. Zejména 

omezily právo biskupů dohlížet na kláštery a osekaly výše zmíněnou povinnost 

cisterciáckých opatů účastnit se biskupských synod. Biskupům zůstala pravomoc udělovat 

svěcení kněžím a benedikci opatovi, také právo svěcení oltářů, kostelů a hřbitovů, ale 

                                                
15 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 179. 
16 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 20-21. 
17 GELMI, Josef. Papežové: od svatého Petra po Jana Pavla II. Praha: Mladá fronta, 1994, s. 110. 
18 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 20-21. 
19 RENDINA, Claudio. Příběhy papežů: dějiny a tajemství: životopisy 265 římských papežů. Praha: Volvox 

Globator, 2005, s. 312. 
20 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 49-50. 
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cisterciácký řád získal možnost domluvit se s jiným než diecézním biskupem nebo 

dokonce s papežem.21  

Největší souznění cisterciáků s papežstvím probíhalo v první polovině pontifikátu 

papeže Alexandra III. (1159 – 1181),22 kdy stál klášter v Cîteaux na straně Alexandra 

během papežského schizmatu.23 Poté začala jejich obliba postupně klesat. Papež Inocenc 

III. (1198 – 1216) sice oceňoval přísný život řádu, ale byl zklamán jeho neúspěchem 

během působení mezi katary. Cisterciáci nedokázali dostatečně úspěšně kázat a obracet lid 

na pravou víru, v čemž se lépe osvědčili členové nových žebravých řádů dominikáni 

a františkáni, ke kterým se začali pontifikové postupně přiklánět. Během 13. století ještě 

získával cisterciácký řád různá privilegia. Jeho tehdejší sláva ho však začala během druhé 

poloviny tohoto věku a v prvním desetiletí 14. století opouštět. Došlo k uvolňování 

řádových pravidel, čímž upadala jak řádová jednota, tak vnitřní život klášterů. Mnohé 

řádové domy volaly po reformě, což vyslyšel druhý cisterciácký papež Benedikt XII. (1334 

– 1342), který vydal v roce 1335 Obnovená statuta cisterciáckého řádu. Další pontifikové 

už se řádem cisterciáků důkladněji nezabývali a výraznějším způsobem nezasáhli do jeho 

vývoje. Papežské schizma rozštěpilo i cisterciácký řád. Po znovusjednocení řádu v roce 

1409 byla prosazena řádová reforma, na niž už papežové neměli vliv. Během 15. století 

zasahoval Svatý Stolec už jen okrajově. Navíc v této době docházelo na mnoha místech 

k přesunutí pravomoci vybírání desátků do rukou zeměpánů, což oslabilo jak papežství, tak 

i generální kapitulu cisterciáků.24 

Nejen papežové, ale i panovníci se stávali podporovateli cisterciáků. 

Z francouzských králů to byl Ludvík VI., Ludvík VII. a jeho syn Filip II. August.25 

Mecenášem cisterciáků a zakladatelem nových opatství ve Francii se stal Ludvík IX. 

a královna matka Blanka Kastilská. Ludvíka pojil s řádem úzký vztah, dokonce se účastnil 

dění v chóru i v kapitulní síni.26 Podpora cisterciáků francouzskými králi se dá tedy zasadit 

přibližně mezi léta 1108 - 1270, což koresponduje s obdobím největšího rozkvětu řádu. 

Z anglických panovníků měl cisterciáky v oblibě Richard Lví Srdce (1189 – 1199).27 Mezi 

panovníky Svaté říše římské získali cisterciáci podporu například Jindřicha VI. Štaufského, 

                                                
21 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 50. 
22 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 51. 
23 GELMI, J. Papežové, s. 113. 
24 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 51-53. 
25 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 87. 
26 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 196. 
27 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 87. 
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Oty IV. Brunšvického a Fridricha II. Štaufského.28 Řád si rovněž získal sympatie 

křižáckého císaře v Konstantinopoli, Balduina I. Příkladem podporovatele cisterciáků ve 

střední Evropě může být český král Václav II., zakladatel kláštera na Zbraslavi. Mnoho 

panovnických rodin využívalo řeholní domy cisterciáků jako rodová pohřebiště.29 

2.2 Způsob života cisterciáků 

Základem života cisterciáckých klášterů se stalo důsledné dodržování řehole sv. 

Benedikta obohacené ale i o nové prvky. Cisterciáci zavedli institucionální chudobu 

napodobující Ježíše Krista, která však byla inspirována spíše pouštní tradicí než 

doporučením sv. Benedikta.30 Prostota života cisterciáků se projevovala ve všech oblastech 

včetně oblékání, stravy, bohoslužeb, architektury, v důrazu na fyzickou práci 

a v neposlední řadě v radikální osobní chudobě.31 Cisterciáčtí mniši skládali slib čistoty, 

chudoby a poslušnosti, a k tomu navíc doživotní věrnost svému klášteru.32 

Cisterciáci oblékli místo černého lněného hábitu benediktinů hrubý hábit z 

nebarvené ovčí vlny, proto bývají nazýváni bílí nebo šedí mniši. V jejich pravidlech byla 

askeze a odmítání všech forem estetického projevu, proto se s cisterciáckým řádem pojí 

velice svébytná architektura, která se uplatňovala v počátcích řádu a vyjadřovala právě 

návrat k chudobě a čistotě.33 Cisterciácká architektura, prostá a strohá, bez vnějších ozdob, 

kde neměly na rozdíl od světských kostelů místo sochy ani obrazy, bez věží, portálů 

zdobených plastikami či reliéfy, bez barevných vitráží a figurálních motivů, se v kontrastu 

s přepychem clunyjských klášterů stala manifestem morální přísnosti.34 

Místa pro zakládání klášterů byla volena alespoň v počátcích řádu s ohledem na 

izolaci a zachování klauzury. Cisterciáci volili často pro své kláštery opuštěné 

a neobdělávané končiny, což jim mnohdy pomohlo získávat fundátory, pro něž bylo 

jednodušší vzdát se nevymýcené či ladem ležící půdy. Tento postup byl také politikou se 

                                                
28 ALBERGO, Vito a VATTI, Renzo. La splendida storia dell'eremo e dell'abbazia di San Galgano. 

Florencie: Cantini 1989, s. 24. 
29 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 87. 
30 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 18. 
31 SUCHÁNEK, Drahomír a DRŠKA, Václav. Církevní dějiny. Antika a středověk. Praha: Grada, 2013, s. 
251. 
32 Většina cisterciáků zůstávala v klášteře, kam vstoupila do noviciátu. Mezi kláštery se častěji pohybovali 

jen preláti (CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 33-34). 
33 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 173. 
34 GAMANNOSSI, M. L’Abbazia di San Salvatore a Settimo, s. 97. Architektura nesetrvala ve své prostotě 

dlouho, pravidla byla postupně porušována a v chrámech se začala objevovat výzdoba. Od 13. století již 

napodobovala nové trendy, zejména co se týče katedrálních staveb. Cisterciáci se nakonec stali významnými 

šiřiteli gotického slohu do severní a střední Evropy (CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 66-68). 
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zásadním podílem na formování hospodářské činnosti cisterciáckých opatství.35 Získanou 

půdu pak bílí mniši měnili v kulturní krajinu: mýtili lesy, regulovali řeky a potoky, 

zakládali rybníky a vysoušeli močály.36 

Alespoň zpočátku existence řádu cisterciáci radikálně odmítali obvyklé zdroje 

klášterních příjmů, jako desátky a mešní poplatky.37 Tento ekonomický postup však nešlo 

zachovat déle než jednu generaci.38 Cisterciáci si původně kladli za cíl živit se prací 

vykonávanou vlastníma rukama následujíce heslo sv. Benedikta „Ora et labora“ („Modli se 

a pracuj“), podle kterého však bylo nutné také vykonávat bohoslužbu. Mniši měli mít 

rovněž prostor na soukromé rozjímání a duchovní četbu (lectio divina).39 Většinu prací 

tedy zastali laičtí bratři neboli konvrši. Laičtí bratři se v 11. století nacházeli i v jiných 

klášterních institucích, ale až cisterciáci je začali využívat ve velké míře. Často negramotní 

konvrši skládali řeholní sliby40 a nosili mnišská roucha, ale žili odděleně od chórových 

mnichů a nezpívali chórové bohoslužby. Během prvních dvou staletí existence řádu byl 

institut laických bratrů velmi oblíbený a počet nových členů řádu neustále rostl takovým 

způsobem, že ve většině cisterciáckých klášterů převažovali počtem konvrši nad 

chórovými mnichy.41 Během 13. století postupně počet konvršů klesal.42 Když se klášterní 

majetek nacházel na rozlehlém území, konvrši pak často bydleli mimo vlastní klášter, na 

tzv. grangiích, aby měli blíže k obdělávané půdě. Pro některé chudé rolníky bylo výhodné 

stát se laickým bratrem v klášteře, to však nebyl jediný důvod, proč vstupovat do řádu. Na 

konci 11. století prošla všemi evropskými vrstvami společnosti vlna náboženského 

zanícení, která eskalovala v roce 1096 po papežově výzvě k dobývání svatých míst z rukou 

nevěřících. Cisterciáci nabídli v tuto chvíli novou možnost sebevyjádření, když otevřeli 

brány kláštera i rolníkům, jimž byla mnišská dráha do té doby téměř nedostupná.43 Obliba 

cisterciáků tedy pramenila ze společenské univerzality, která se neprojevovala 

u benediktinů. Cisterciácký ideál byl přitažlivý také pro vojenskou šlechtu a inteligenci. Do 

                                                
35 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 174. 
36 KAMENÍK, Milan. Burgundsko - kraj mnichů: Cîteaux a Bernard z Clairvaux. Praha: Vyšehrad, 2002, s. 

11. 
37 SUCHÁNEK, D. a DRŠKA, V. Církevní dějiny, s. 251. 
38 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 174. 
39 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 12. 
40 Skládali jen nižší sliby a získali jen nižší formy svěcení (CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 

35). 
41 SUCHÁNEK, D. a DRŠKA, V. Církevní dějiny, s. 251. 
42 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 36. 
43 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 175-176. 
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řádu vstupovali vzdělaní klerici a univerzitní učitelé až do třicátých let 13. století, kdy tuto 

pozici přebraly žebravé řády.44 

2.3 Organizace řádu cisterciáků 

Cisterciáci vynikali jedinečnou a propracovanou konstitucí svého řádu, která 

ovlivnila všechny následující řády a postupně i myšlení celé západní církve.45 

Řeholi Benediktovu doplňují další cisterciácké zvyklosti zakotvené v textech 

Exordium Cistercii a Carta Caritatis46 (Charta křesťanské lásky), která byla sestavená 

kolem roku 1118 a oproti clunyjskému modelu nestavěla vztah jednotlivých cisterciáckých 

opatství na podřízenosti k jedinému mateřskému klášteru, ale na vzájemné lásce. Byla 

vytvořena pevná svazová struktura, ve které fungoval systém vzájemného dozoru, což 

přispívalo ke striktnímu a jednotnému dodržování řehole. U cisterciáků vznikl systém 

filiací, kde všechny mateřské ústavy měly za úkol dohled nad dceřinými řádovými domy 

prostřednictvím každoročních vizitací.47 Struktura šla napříč národními a politickými 

hranicemi podle toho, kdo založil jednotlivé filiace.48 Některé dceřiné kláštery se 

nacházely velice daleko od klášterů mateřských. Příkladem můžou být první a druhý 

italský klášter Tiglieto a Lucedio, oba založené z La Ferté. Také opatství Chiaravalle 

v Miláně a Tre Fontane v Římě byly založeny až z Clairvaux. První klášter cisterciáků 

v Anglii Waverly v Surrey byl založen z L’Aumône v hrabství Blois. Mateřským domem 

kláštera Rievaulx, nacházejícím se asi čtyřicet kilometrů na sever od Yorku, se stalo 

Clairvaux a množství filiací v Anglii založil klášter v Savigny.49 

Když byla zakládána nová filiace, došlo k oddělení části konventu mateřského 

kláštera, jenž přešel do kláštera dceřiného, často v počtu dvanácti mnichů napodobujíce 

apoštoly. Ve filiačním systému cisterciáků připomínající svou skladbou rodinu se 

používaly také pojmy jako vnučka nebo potomek kláštera, všechny dceřiné kláštery 

jednoho řeholního domu se pak nazývaly generací.50  

                                                
44 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 181. 
45 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 173. 
46 FOLTÝN, D. Slovník řádů a kongregací, in: VLČEK, P., SOMMER, P., FOLTÝN, D. Encyklopedie 

českých klášterů, s. 114. 
47 SUCHÁNEK, D. a DRŠKA, V. Církevní dějiny, s. 252. 
48 EBERL, Immo. Die Zisterzienser: Geschichte eines europäischen Ordens. Ostfildern: Thorbecke, 2007, s. 

123. Osazenstvo klášterů však po čase od založení nemívalo kosmopolitní charakter (LAWRENCE, H. 

Dějiny středověkého mnišství, s. 183-186).  
49 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 185-186. 
50 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 28. 
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Významné postavení kláštera v Cîteaux naznačovalo heslo řádu Cistercium mater 

nostra. Opat Cîteaux se stával generálním opatem celého cisterciáckého řádu, ve srovnání 

s generálním opatem benediktinského Cluny měl však mnohem menší pravomoci. 

Důležitější postavení v rámci řádu měly i první čtyři filiace Cîteaux označované jako 

protokláštery, jejichž opati byli označováni jako primi abbates. Linie prvních pěti klášterů 

měly formálně rovnocenné postavení.51 Důležitým se stal institut každoročně konané 

generální kapituly celého řádu v Cîteaux, který se postupně stal nejvyšším orgánem řádu. 

Kapituly se účastnili opati všech klášterů nebo jejich zástupci. Když řád zahrnoval velké 

množství vzdálenějších klášterů, mohli se jeho opati účastnit po delších časových 

intervalech a vysílat za sebe v mezidobí zástupce.52 Na kapitulách vznikaly zápisy, jež se 

podařilo rekonstruovat od roku 1116 do 1786. Statuta Capitulorum generalium Ordinis 

Cisterciensis53 jsou dnes jedním s nejvýznamnějších pramenů pro studium cisterciáckého 

řádu. Generální kapituly představovaly spolu s vizitacemi dva základní pilíře jednoty 

cisterciáckého řádu.54 Během 12. století poskytovaly nejpropracovanější předávání 

informací v rámci křesťanské společnosti.55 

Cisterciácký řád byl formálně podřízen pouze papežství, byl tedy velice nezávislý, 

nicméně záleželo na jednotlivých filiacích cisterciáků, zda si své samostatné postavení 

dokázaly udržet. Různé podmínky jednotlivých zemí i jednotlivých diecézí, kde panovala 

tamní duchovní i světská hierarchie, ovlivňovaly nezávislost klášterů, stejně jako jejich 

fundátoři. V praxi pak cisterciáci velmi často vycházeli vstříc prostředí, do nějž se řád 

rozšiřoval, a to v mnoha případech i na úkor řádových pravidel.56 

2.4 Expanze cisterciáků ve středověku 

Vůbec první filiací Cîteaux se stal klášter La Ferté, asi 60 km na jihovýchod od 

mateřského kláštera. O rok později vznikl klášter Pontigny, přibližně 160 km na 

severozápad od Cîteaux.57 Roku 1115 byl založen řádový dům v Clairvaux, asi 140 km na 

sever od Cîteaux, ve stejném roce bylo naplánováno také založení řádového domu 

v Morimondu, asi 130 km na severovýchod od Cîteaux. Do roku 1115 vznikly tedy čtyři 

                                                
51 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 29. 
52 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 187. 
53 CANIVEZ, Josephus Marie, ed. Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad 

annum 1786. Louvain: Bureaux de la Revue, 1933-41. 
54 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 45. 
55 SUCHÁNEK, D. a DRŠKA, V. Církevní dějiny, s. 252. 
56 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 33. 
57 SUCHÁNEK, D. a DRŠKA, V. Církevní dějiny, s. 251. 
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protokláštery Citaeux.58 Od roku 1118 se začala postupně formovat složitá struktura řádu, 

když dva z protoklášterů, La Ferté a Clairvaux, založily své vlastní filiace. 

Již v době institucionalizace cisterciáckého řádu v roce 1119 fungovalo ve Francii 

třináct opatství tohoto nového řádu. Poté ve dvacátých a třicátých letech 12. století vyrostly 

kláštery po celé Francii.59 Od dvacátých let se začali cisterciáci šířit rovněž do dalších 

zemí; kolem roku 1120 překročili Alpy a usadili se v Itálii, v roce 1123 v Německu,60 před 

koncem dvacátých let se řád dostal do Anglie a Rakouska. Roku 1131 vznikly první 

kláštery cisterciáků v kastilském království a o rok později i v portugalském hrabství. Ve 

čtyřicátých letech 12. století začal řád pronikat i na území střední Evropy, kde se postupně 

usadil v Čechách, Polsku a Uhrách. Zároveň se na severu dostal až do Skandinávie a poté 

pokračoval s expanzí na severovýchod, kde se na počátku 13. století dostal až do dnešního 

Lotyšska a Estonska. Na jihu se mezitím dostával přes Apeninský poloostrov a navíc i přes 

severní Balkánský poloostrov. Během období latinského císařství vzniklo dokonce několik 

řádových domů v Byzantské říši a během křížových výprav do Palestiny byly založeny 

ústavy také na Kypru, v Libanonu a poblíž Edessy, v dnešním jižním Turecku.61  

Dobou největšího rozkvětu byla pro cisterciáky první polovina 12. století, kdy se 

o rozšiřování řádu zasloužil především Bernard z Clairvaux. V době jeho smrti v roce 

1153, tedy asi čtyřicet let po Bernardově vstoupení do řádu, byl řád cisterciáků rozšířený 

ve všech koutech Evropy. Tehdy fungovalo tři sta čtyřicet tři cisterciáckých opatství62, 

z nichž šedesát osm založilo přímo Clairvaux. Jen v posledním desetiletí Bernardova 

života bylo založeno sto šedesát osm nových klášterů.63 Nový reformovaný řád brzy 

předčil Cluny v pozici mravního vůdce klášterního světa a získal značnou moc v církevní i 

sekulární politice.64 

Po smrti Bernarda z Clairvaux začal řád postupně opouštět výsluní a jeho expanze 

se začala zpomalovat. Ve druhé polovině 12. století vzniklo sto sedmdesát řeholních domů, 

což je přibližně jen polovina ústavů vzniklých za doby působení Bernarda z Clairvaux. Po 

sto letech od vzniku řádu, kolem roku 1200, působilo ve většině zemí západního 

křesťanství asi pět set cisterciáckých opatství. Ve 13. a 14. století pokračovala expanze 

                                                
58 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 172-173. 
59 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 25. 
60 EBERL, I. Die Zisterzienser, s. 53. 
61 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 25-26. 
62 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 180. Oproti tomu CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny 

cisterckého řádu, s. 23 udává tři sta třicet pět opatství cisterciáků. 
63 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 26. 
64 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 180. 
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cisterciáků mnohem pomaleji než v předchozích obdobích.65 Do roku 1500 existovalo 

sedm set třicet osm mužských a přibližně šest set padesát ženských klášterů osídlených 

cisterciáckým řádem.66 

2.5 První cisterciáci ve středověké Itálii 

Založení velkého množství klášterů na italském území spadá do období od konce 

dvacátých let do čtyřicátých let 12. století. Řád se rozšířil do Itálie již na počátku roku 

1120, kdy mniši z La Ferté, vůbec první filiace Cîteaux, založili klášter v Tiglietu v dnešní 

Ligurii (diecéze Acqui).67 O několik let později, v roce 1123, počala také stavba kláštera 

v Lucediu v Piemontu (diecéze Vercelli), který byl rovněž založen jako filiace 

cisterciáckého protoopatství La Ferté.68 Tento protoklášter Cîteaux dal postupně 

vznik šestnácti dceřiným klášterům, z nichž pak leželo jedenáct v Itálii, tím pádem se tam 

nacházelo těžiště jeho filiací.69 

Cisterciáci často zakládali v Itálii kláštery tak, že v již existujícím klášteře nahradili 

konvent jiné observance, poprvé k tomu došlo hned po desetiletí od jejich příchodu do této 

země. V roce 1131 se dostali do Itálie cisterciáci přímo ze Cîteaux, když nahradili 

benediktinský konvent San Andrea di Sestri v janovské diecézi. V roce 1134 byla z dalšího 

protokláštera cisterciáků, tentokráte z Morimondu, založena filiace Morimondo Coronato 

poblíž Milána.70 Jako poslední protoklášter začal v Itálii zakládat své filiace Clairvaux, což 

bylo následně vynahrazeno působením Bernardem z Clairvaux, jenž svými třemi cestami 

do Itálie podpořil pronikání cisterciáckých mnichů z Clairvaux. Cesty podnikl kvůli 

papežskému schizmatu, které vypuklo roku 1130, kdy byl papežem zvolen Inocenc II. 

a zároveň Anaklet II. Schizma trvalo až do roku 1138.71 Sv. Bernard cestoval do Itálie 

poprvé mezi lety 1132 – 33, podruhé v roce 1135 a naposled v letech 1136 – 1138. 

Bernard, který podporoval Inocence II., se těšil v Itálii obrovské úctě a vážnosti. Díky 

němu se pak rozšířilo povědomí o proslulosti a zbožnosti cisterciáckého řádu, což 

                                                
65 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 28. 
66 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 180. Podle CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého 

řádu, s. 28 čítal ke konci středověku cisterciácký řád asi 850 mužských klášterů. 
67 EBERL, I. Die Zisterzienser, s. 53. V této době byl opatem kláštera La Ferté Petr I. 
68 VITI, G. Cistercensi in Italia, in: LEKAI, L. J. I cistercensi, s. 502. EBERL, I. v Die Zisterzienser na 
straně 53 uvádí, že byl klášter původně benediktinský. 
69 EBERL, I. Die Zisterzienser, s. 54. VITI, G. Cistercensi in Italia, in: LEKAI, L. J. I cistercensi, s. 502 

uvádí, že La Ferté založilo celkem 17 dceřiných klášterů.  
70 VITI, G. Cistercensi in Italia, in: LEKAI, L. J. I cistercensi, s. 502. 
71 Bernard z Clairvaux podporoval dříve zvoleného Inocence II., jehož považoval za důstojnější osobnost. 

Nejen jeho diplomatické a pastorační mise spolu s vojenskou pomocí německého krále Lothara zajistily 

Svatý stolec Inocenci II., který se však nedokázal sám udržet, takže schizma skončilo až smrtí Anakleta II. 

v roce 1138 (GELMI, J. Papežové, s. 108). 
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kulminovalo s vyhledáváním fundací pro kláštery řádu bílých mnichů. Bernard v roce 1135 

vyslal mnišský konvent na předměstí Milána, aby tam založil klášter Chiaravalle Milanese, 

první filiaci Clairvaux v Itálii. Faktorem, jenž přispěl k založení tohoto kláštera, byla 

dřívější loajalita Milána ke vzdorpapeži Anakletovi II. Bernard podporující Inocence II. se 

tedy rozhodl ke zřízení jistého opěrného bodu pro tohoto papeže.72 Klášter Chiaravalle 

Milanese následně dohlížel na skupinu dceřiných opatství v Lombardii a Benátsku.73  

Zdá se, že pro založení druhého „Bernardova“ opatství, tedy opět filiace 

protoopatství Clairvaux, neexistuje žádná podobná politická motivace jako u Chiaravalle 

Milanese, jelikož území, kde byl zřízen, bylo na straně Inocence II.74 Klášter vznikl 

nedaleko Piacenzy kolem roku 1136 a byl nazván Chiaravalle della Colomba. Založení 

řádového domu odráželo přání obyvatel Piacenzy, kteří byli nadšení divy vykonávanými 

budoucím světcem během jeho návštěvy Itálie, kdy se přimlouval za milánské vězně.75 

Díky vlivu Bernarda z Clairvaux byl reformován klášter San Vincenzo e San Anastazio 

alle Tre Fontane v Římě v roce 1140.76 na Ostijské cestě, v kraji známém jako Campagna 

di Roma.77 Donace tomuto klášteru byly opět aktem uznání Inocence II. Bernardu 

z Clairvaux. Dalšími důležitými filiacemi Clairvaux v dnešním Laziu byla cisterciáky 

reformovaná benediktinská opatství, mezi lety 1135 – 1140 Fossanova (diecéze 

Terracinensi), kam přišli mniši ze savojského kláštera Hautecombe,78 a roku 1140 

Casamari (diecéze Verulana).79  

Bernardův zásah, ačkoli nepřímý, je nutné spojovat i se založením kláštera Santa 

Maria di Cabuabbas (diecéze Bosana) na Sardinii. Cabuabbas byl jako první klášter 

cisterciáků na Sardinii založen roku 1148 mnišským konventem, jenž pozval Bernard na 

žádost velmože jménem Giudice Gonario II. di Torres. Na tomto usazení cisterciáků je 

                                                
72 VITI, G. Cistercensi in Italia, in: LEKAI, L. J. I cistercensi, s. 503. 
73 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 186. 
74 VITI, G. Cistercensi in Italia, in: Lekai, I cistercensi, s. 503. 
75 DAILLIEZ, Laurent, Abbazie cistercensi e Ordine di Cîteaux in Italia, Cannes: Federazione delle monache 

cisterciensi in Italia, 1972, Genealogia. 
76 KRÜGEROVÁ, K. Řády a kláštery, s. 172. SALVESTRINI, Francesco, I Cistercensi nella Tuscia del 

secolo XIII. Le modalità di un inizio, le ragioni di un ritardo, in: Bulletuino dell’istituto storico italiano per il 
medio evo 110/1 (2008), s. 201 klade založení kláštera mezi roky 1140 – 1145. 
77 LAWRENCE, H. Dějiny středověkého mnišství, s. 186. 
78 VITI, G. Cistercensi in Italia, in: LEKAI, L. J. I cistercensi, s. 503-504. 
79 KRÜGEROVÁ, K. Řády a kláštery, s. 172. Oproti tomu DAL PRÁ, Laura. Abbazie cistercensi in Italia. 

Repertorio, in: LEKAI, L. J. I cistercensi datuje založení kláštera mezi lety 1149 – 1151. VITI, G. 

Cistercensi in Italia, in: LEKAI, L. J. I cistercensi, s. 504 uvádí, že došlo k přímému zásahu Bernarda 

z Clairvaux hned po roce 1140. Jednání v tomto ohledu proběhla už při příležitost návštěvy Montecassina, ale 

příchod cisterciáků vyvolal pravděpodobně spory řešené intervencí Evžena III. roku 1149. 
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zjevné, že míra Bernardovy popularity v Itálii byla stále velmi vysoká i deset let po jeho 

poslední návštěvě.80 

První fáze rozšiřování cisterciáků na Apeninský poloostrov byla tedy spojena 

s kolektivní obranou papežské autority. Expanze vycházela z prvního okamžiku, kdy 

kláštery představovaly základní kameny věrnosti Inocencovi II. Později se tyto řádové 

domy staly hmatatelným uznáním úcty k papeži a důkazem rozvinutého díla, do nějž vložil 

důvěru do budoucna. To platí zejména pro linii filiací Clairvaux, jehož opat, Bernard 

z Clairvaux, byl nejvíce zapojen do boje proti Anakletovi II., kterého považoval za 

vzdorpapeže. Po smrti Bernarda z Clairvaux v roce 1153, díky aktivitě opatství založených 

s jeho pomocí, se linie Clairvaux sestávala ze 13 opatství na italském území, což 

garantovalo pevnou síť center života cisterciáků. Jako poslední protoopatství se k příchodu 

do Itálie přidalo Pontigny, druhá dcera Cîteaux, které vyslalo do Lazia konvent vlastních 

mnichů k osídlení kláštera Santa Maria di Falleri (diecéze Civitatis-Castelli) v roce 1143 

a San Martino al Cimino (diecéze Viterbo) roku 1150.81 Z cisterciáckých klášterů 

vzniklých v Itálii v tomto období byly pouze čtyři zcela novými fundacemi, jelikož mniši 

se usazovali zejména v klášterech původně patřících benediktinům, obzvláště v bohatých 

anebo velmi starých, někdy také nahrazovali zakázané komunity eremitů.82 Výše zmíněný 

klášter Casamari byl přeměněn z benediktinského opatství, které daroval cisterciákům roku 

1151 papež Evžen III., původně opat cisterciáckého kláštera Tre Fontane v Římě, jenž 

znovu vysvětil stávající kostely a podle přání cisterciáků ustanovil pod patrocinium Matky 

Boží.83 Díky darům papežů, císařů a sicilských králů majetek tohoto kláštera v následném 

období velice vzrostl. Roku 1203 inicioval papež Inocenc III. stavbu nového kostela 

a klášterních budov, které byly dokončeny a vysvěceny papežem Honoriem III. v roce 

1217.84 Díky klášteru Casamari vznikly nové klášterní komplexy: v Kalábrii roku 1144 

Sambucina (diecéze Bisianensi) a v Toskánsku nedaleko Sieny kolem roku 1201 San 

                                                
80 VITI, G. Cistercensi in Italia, in: LEKAI, L. J. I cistercensi, s. 504: Tento velmož poznal Bernarda osobně, 

pravděpodobně v Pise, při příležitosti koncilu, jemuž předsedal Inocenc II., kdy ho tento cisterciák ohromil. 

Vzpomínka na jejich setkání zůstala naživu a vedla k rozhodnutí upřednostnit povolání cisterciáckých 

mnichů na ostrov, kromě toho podnítil Bernard také vstup samotného Gonaria do kláštera v Clairvaux 
zanedlouho po smrti Bernarda. 
81 VITI, G. Cistercensi in Italia, in: LEKAI, L. J. I cistercensi, s. 504. 
82 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 200. 
83 Je možné, že to byl právě Bernard z Clairvaux, kdo začal používat pro Pannu Marii pojmenování Notre 

Dame neboli Naše Paní, které je neodlučitelně spjaté s kláštery cisterciáků i gotickými katedrálami 

(KAMENÍK, Milan. Burgundsko - kraj mnichů: Cîteaux a Bernard z Clairvaux. Praha: Vyšehrad, 2002, s. 

11). 
84 KRÜGEROVÁ, K. Řády a kláštery, s. 229. 
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Galgano (diecéze Volterra).85 Casamari založilo během 13. a 14. století ještě další čtyři 

filiace, avšak další rozšiřování řádu zajistili pouze Sambucina a San Galgano, vůbec první 

klášter cisterciáků v Toskánsku.86  

                                                
85 CANESTRELLI, Antonio. L’abbazia di S. Galgano. Monografia storico.artistica. Florencie: Fratelli 

Alinari, 1896, s. 107 
86 DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, Genealogia. 
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3 Cisterciáci v Toskánsku 

3.1 První pokusy o pronikání cisterciáků do Toskánska 

V Toskánsku lze hovořit o nepřímém působení cisterciáků přibližně půl století před 

tím, než se v regionu usadili – nacházely se zde totiž majetky římského kláštera San 

Vincenzo e San Anastazio alle Tre Fontane,87 bývalého benediktinského řádového domu 

převzatého cisterciáky na podnět Bernarda z Clairvaux v roce 1140.88 

První pokus o usazení cisterciáků v regionu je možné přisoudit rodáku z Pisy,89 

Bernardu Pignatellimu, původně mnichu z Clairvaux,90 který se stal opatem právě 

římského kláštera Tre Fontane, a poté dokonce papežem jako Evžen III. (1145 – 1153).91 

Bernard byl jako mladík zástupcem (vicedominus) pisánského arcibiskupství pro hrad 

Montevaso v blízkosti Castellina Marittima. Podle svědectví z roku 1150 zahrnutém 

v aktech o sporu biskupů z Pisy a Volterry o jurisdikci tohoto místa, tam Bernard před 

rokem 1141 založil převorství osazené snad přímo z Clairvaux, úzce spojené s vojenskou 

posádkou.92 Pokud byla tato komunita skutečně založena, je pravděpodobné, že předčasně 

zanikla, ani ne po deseti letech, během bojů, které vypukly mezi Pisánci a vojáky biskupa 

Volterry. Je více než pravděpodobné, že této vznikající komunitě musela chybět vyšší 

podpora šlechty, papeže či císaře, která byla rozhodující pro úspěšné zavedení cisterciáků 

v severozápadní Itálii.93 

3.2 Důvody relativně pozdějšího pronikání cisterciáků do Toskánska 

Toskánsko patřilo ve 12. století mezi italské regiony, které nejvíce uctívaly Pannu 

Marii, již upřednostňují právě cisterciáci a neméně však i ostatní reformované řády, což je 

v kontrastu s relativně pozdním příchodem cisterciáckého řádu do Toskánska oproti 

většině italských regionů. Důvody zpoždění nelze popsat absolutně, jelikož ani území jako 

Umbrie, Benátsko a Sicilské království nezaznamenala rychlé rozšíření řádu.94 Pozdní 

                                                
87 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 201. 
88 KRÜGEROVÁ, K. Řády a kláštery, s. 172. 
89 GELMI, J. Papežové, s. 110. 
90 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 202. 
91 GELMI, J. Papežové, s. 110: Bernard byl žákem Bernarda z Clairvaux.  
92 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 202. Podle Salvestriniho není zcela jasné, zda se jedná o 

Bernarda, který se pak stal papežem jako Evžen III.  
93 SALVESTRINI, F. sI Cistercensi, in: Bulletino, s. 202. 
94 Normanští vladaři příliš nedůvěřovali řeholníkům, kteří pronikali na italské území. Relativní lhostejnost 

ukončil Fridrich II. a přítomnost nových místních řádů, které vznikly jako reforma řádu benediktinského, 

jako byly Verginiani, Pulsanesi, Florensi a Celestini. (SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 201).  
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příchod cisterciáků do Toskánska se však zdá být poněkud zvláštním jevem s ohledem na 

význam jeho měst a na blízkost provincií, ve kterých se cisterciáci již usadili, tedy Ligurie 

a Lazia.95 

Jádrem úspěchu dosaženého cisterciáky v Evropě, včetně Itálie, během celého 

středověku bylo prosazování hromadné chudoby, povolání sv. Bernardem k poslání, 

začlenění laiků především díky instituci konvršů, péče o nemocné a chudé a pomoc 

poutníkům. Pro tehdejší laickou společnost byl důležitý rozvoj obchodu a zároveň se jí 

velmi dotýkala sociální nerovnost.96 Na takové naléhání vyjádřené od laiků nacházely 

v Toskánsku od konce 11. století odpověď dva tamější řády: vallombrosiáni 

a kamaldulové97 a v obrovské míře také pohyb eremitů, mezi nimiž vynikali následovníci 

Guglielma di Malavalle.98 Stejně jako obedience z jiných míst, včetně humiliátů, existující 

nejen ve velkých městech, ale i v malých centrech jako např. San Miniato al Tedesco (mezi 

Pisou a Florencií) a Paganico, na jih od Sieny. Nebo Pulsanesi, kteří byli od sklonku 12. 

století závislí na Lucce a Pise, až do poloviny 13. století, kdy se Toskánsko stalo centrem 

jejich kongregace. A nakonec silvestrini99 sídlící ve florentském kostele sv. Marka od roku 

1299 do 30. let 15. století. Fundace těchto řádů a náboženských kongregací situované často 

podél silničních tepen a nedaleko od vodních toků, u venkovských oblastí a hor, ale také 

uvnitř měst, se staraly o pomoc lidem, vedly nemocnice, aktivně spolupracovaly 

s institucemi samosprávy a snad ještě před cisterciáky zaváděly instituci konvršů. Proto 

tyto řády naplnily potenciálně vhodné lokality, které byly jinde obsazeny cisterciáky a 

jejich kláštery. Pozdní příchod cisterciáků se navíc kryl s masivním příchodem 

mendikantských řádů do všech velkých center a rovněž do mnoha malých vsí v regionu, 

čímž se účinně uzavřela jakákoli možnost výrazného rozšíření mnišských řádů. Lze tedy 

říci, že mnišské řády se v mnoha ohledech staly starou zkušeností ještě předtím, než by 

mohly být oceněny jako nová alternativa. Navíc cisterciákům scházel v Toskánsku 

mystický a duchovní nádech spojený s osobou svatého zakladatele, jako byl Jan Gualbert 

                                                
95 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 201. 
96 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 230. 
97 FOLTÝN, D. V labyrintu forem zasvěceného života, in: Encyklopedie českých klášterů, s. 9: Kamaldulové 

OSB byli založeni roku 980, vallombrosiáni čili gualbertini roku 1039. Je možné, že se cisterciáci inspirovali 

při svém založení právě vallombrosiány (BRUUN, Mette Birkedal, ed. The Cambridge companion to the 

Cistercian order. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 26). 
98 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 230 
99 FOLTÝN, D. V labyrintu forem zasvěceného života, in: Encyklopedie českých klášterů, s. 9: řád silvestrinů 

vznikl roku 1231. 
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pro vallombrosiány, Romuald a Petr Damián pro kamalduly, stejně jako Guglielmo di 

Malavalle a Galgano pro eremitské hnutí.100  

Další důvody relativně pozdního příchodu cisterciáků se týkaly výrobní činnosti, 

odvětví důležitého pro bílé mnichy. Toskánsko 13. století poskytlo jen ve výjimečných 

případech prostor příznivý pro usazení řádové komunity. Přes všechna omezení 

zdůrazněná současnou historiografií usilovali cisterciáci o kolonizaci neobdělávaných 

oblastí, o koncentraci pozemkového majetku a o nábor zemědělské pracovní síly. 

Přítomnost měst a četných malých center, všudypřítomné rozšíření venkovského 

obyvatelstva, nedostatečná dostupnost úrodné půdy, která by dosud nebyla obdělána, 

masivní pronikání majetku starších náboženských institucí a zejména velcí laičtí investoři 

z měst poskytovali řeholníkům málo výhodných příležitostí. Ostatně i z tohoto úhlu 

pohledu je třeba znovu dodat, že na území už nějakou dobu působili vallombrosiáni, 

kamaldulové a humiliáti. Tyto místní řeholní řády tehdy shromažďovaly a využívaly velké 

množství půdy v Toskánsku. Například, Pulsanesi se pokoušeli osídlit rekultivované 

oblasti na úpatí Monte Pisano101, kde se ve dvacátých a třicátých letech 13. století 

usazovali cisterciáci102, již padesát let předtím, než první bílí mniši dorazili na toskánské 

území.103  

Úspěch u fundací, jakými byly San Galgano a San Salvatore di Settimo, nebylo tedy 

pro cisterciáky snadné opakovat v jiných lokalitách. Navíc bílí mniši často postrádali 

podporu místních pánů, byli strukturálně slabí ve velké části regionu a předčasně 

marginalizováni politickou expanzí měst. Tyto okolnosti způsobily nižší úspěch cisterciáků 

v Toskánsku, který zůstal rovněž jistým způsobem potlačený raným šířením obzvláště 

dynamických místních řádů a shodou okolností příchodem žebravých řádů, jejichž 

konkurence byla zdrcující pro všechny obedience s benediktinskými kořeny.104  

Nicméně fundace, o kterých je zde pojednáno, hrály významnou roli v sociálních 

a ekonomických poměrech Toskánska. I když museli čelit mnoha obtížím, mniši věděli, 

jak využít potenciál regionu, jenž se jevil jako jeden z nejdynamičtějších ve středověké 

Evropě. Podařilo se jim navázat dobré kontakty s vyšším klérem a byli schopni 

spolupracovat s laickými autoritami z řad měšťanů, u kterých si dlouho zachovali přízeň 

a ochranu, přestože jim byla bezpochyby bližší zkušenost s mendikanty. Cisterciáci 

                                                
100 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 232. 
101 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 234-235. 
102 DAL PRÁ, L. Abbazie cistercensi in Italia. Repertorio, in: LEKAI, L. J. I cistercensi. 
103 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 235. 
104 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 234-235. 
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získávali významná místa pro bohoslužbu, jako byly staré fundace benediktinů, což 

sjednotilo podporu biskupa a začlenění do dynamiky místní ekonomiky. Ve vztahu 

k Toskánsku 13. století se projevily také pragmatismus a flexibilita, které všude 

charakterizovaly osídlení podporované spolubratry sv. Bernarda, již byli připraveni se 

stejnou energií čelit výzvě pustých zemí, kde dominuje příroda, jako spolupracovat s lidmi 

z města.105  

3.3 Cisterciácké filiace v Toskánsku 

V Toskánsku se cisterciáci objevili ve srovnání s ostatními italskými regiony 

poměrně pozdě. Mezi lety 1181 - 1201106 je datováno založení převorství San Galgano, 

místa, kde spočinul eremita Galgano Guidotti a kde bylo poté vystavěno opatství.107 Tento 

první cisterciácký klášter v Toskánsku vznikl jako filiace kláštera Casamari v linii 

protokláštera Clairvaux. Již roku 1201 dorazili někteří mniši z Casamari na sienské území, 

kde nedaleko Chiusdina stála kaple San Galgano na Montesiepi.108 Druhým cisterciáckým 

klášterem v Toskánsku se stal Santa Maria del Mirteto založený na vrcholcích Monte 

Pisano nedaleko Pisy. Interval mezi založením San Galgana a Mirteto se zdá poněkud 

dlouhý ve srovnání s rychlým zakládáním dceřiných klášterů Clairvaux během 12. století, 

zato delší intervaly v zakládání během 13. století, zejména v západní Evropě, již tak 

neobvyklé nebyly.109 Mateřským domem Mirteto se stal cisterciácký klášter San Bernardo 

di Fontevivo v diecézi Parma.110 O rok později pak bylo reformováno benediktinské 

opatství nazvané San Salvatore di Monte Amiata (diecéze Clusina)111 v provincii Sieny, 

nedaleko městečka Abbadia San Salvatore,112 osazené přímo ze Cîteaux.113 Všechny další 

                                                
105 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 235-236. 
106 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 203 udává přibližný rok 1185 pro usazení prvních 

cisterciáků, existenci převorství datuje přibližně rokem 1201, kdy už stál v jeho čele převor Bono. DAL PRÁ, 

L. Abbazie cistercensi in Italia. Repertorio, in: LEKAI, L. J. I cistercensi datuje založení kláštera mezi lety 

1181 – 1184. VITI, G. I cistercensi in Italia, in: LEKAI, L. J. I cistercensi. s. 509 udává rovněž 1181 – 1184, 

KRÜGEROVÁ, K. Řády a kláštery, s. 174 uvádí založení mezi lety 1201 – 1204, taktéž datuje DAILLIEZ, 

L. Abbazie cistercensi, Genealogia. V archivu ve Florencii se nachází seznam opatů kláštera San Galgano od 

roku 1182, viz příloha 1. 
107 VITI, G. I Cistercensi in Italia, in: LEKAI, L. J. I cistercensi, s. 501. 
108 ALBERGO, V. a VATTI, R. La splendida storia, s. 36. 
109 COLOMBINI, Gabriele, Flores apparuerunt et vox turturis audita est in terra nostra: l'Ordine cistercense 
nella Toscana medievale del 13. secolo (Diocesi di Volterra, Pisa e Lucca), s. 49.  
110 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, II, č. 34, s. 431. 
111 POTTHAST, August. Regesta pontificum Romanorum ab anno 1198 ad annum 1304. Berlin: Rudolf de 

Decker, 1874, č. 8174, s. 705. L. DAILLIEZ, Abbazie cistercensi, Genealogia: Klášter se stal mateřským 

domem Monte Latrone v Grossetu (1229) a San Pietro v Orvietu (1247). Tento zdroj také uvádí, že byl 

klášter osazen přímo ze Cîteaux. 
112 LEKAI, L. J. I cistercensi, s. 509. 
113 DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, Genealogia. 
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filiace cisterciáků v Toskánsku ve 13. století pak náležely klášteru San Galgano,114 který se 

tak brzy stal centrem toskánských cisterciáků a současně tedy výchozím bodem pro jejich 

další expanzi v regionu. Jeho mniši reformovali roku 1233 benediktinské opatství San 

Pantaleone di Monte Faeta v diecézi Lucca,115 o tři roky později San Salvatore di Settimo 

v diecézi Florencie116 a téhož také roku San Frediano v centru Florencie.117 Je 

pravděpodobné, že byl poslední jmenovaný klášter osazen mnichy ze San Galgana, kteří 

směřovali do San Salvatore di Settimo a roku 1236 se nejprve usadili v městském kostele 

San Frediano.118 V roce 1256 byl reformován klášter San Godenzo v San Gaudenziu v 

diecézi Florencie. Není jasné, jaký řeholní dům se stal jeho mateřským, generální kapitula 

pověřila v roce 1258 zjištěním dodržování svobod San Godenza opaty Chiaravalle della 

Colomba a jeho filiace Brondolo.119 Vzhledem k tomu, že není jmenován mezi filiacemi 

San Galgana v papežské bule z roku 1257120 a ani jiné zdroje krom jediného121 ho 

nejmenují jako filiaci San Galgana, je možné, že se jedná o třetí filiaci jiného kláštera na 

toskánském území ve 13. století. 

San Galgano dále reformovalo mezi lety 1261 – 1263 klášter San Michele alla 

Verruca v diecézi Pisa,122 za jejíž východní branou vznikl klášter Sant’Ermete in Orticaria, 

který byl nejpozději v roce 1296 spravován San Michele alla Verruca.123 Ve 14. století 

došlo k založení dvou mužských filiací cisterciáků; klášter San Bartolomeo di 

Buonsollazzo v diecézi Florencie osadili roku 1320 mniši ze San Salvatore di Settimo124 

a San Michele a Quarto v diecézi Siena byl roku 1337 založen pro cisterciáky ze San 

Galgana.125 Na počátku 15. století je předpokládán vznik kláštera Santa Maria Novella.126 

Výše zmíněné filiace San Pantaleone di Monte Faeta a San Michele alla Verruca vznikly v 

                                                
114 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 5. 
115 DAL PRÁ, L. Abbazie cistercensi in Italia. Repertorio, in: LEKAI, L. J. I cistercensi. 
116 Bula papeže Řehoře IX. z roku 1236, ve které odebírá opatství benediktinům a dosazuje do něj cisterciáky 

(Archivio di Stato Firenze, LEOPOLDO, Pietro, ed. Compagnie religiose soppresse, sv. 386). 
117 DAL PRÁ, L. Abbazie cistercensi in Italia. Repertorio, in: LEKAI, L. J. I cistercensi. Klášter původně 

patřil vallombrosiánům. Cisterciáci zde působili do roku 1514. 

(<https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=550>). 
118 PIRILLO, Paolo. I Cistercensi e il comune di Firenze, in: Studi Storici 40 (1999), č. 2, s. 395. 
119 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, sv. II, č. 26, s. 443. 
120 CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, s. 6. 
121 DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, Genealogia. 
122 DAL PRÁ, L. Abbazie cistercensi in Italia. Repertorio, in: LEKAI, L. J. I cistercensi. 
123 COLOMBINI, G. l'Ordine cistercense, s. 86. DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, Genealogia. udává jako 

rok založení 1227. 
124 GAMANNOSSI, M. L’Abbazia di San Salvatore a Settimo, s. 97-98. 
125 GAMANNOSSI, Marco, L' abbazia di San Salvatore a Settimo. Un respiro profondo mille anni, 

Florencie, Polistampa, 2013, s. 97. L. DAILLIEZ v Abbazie cistercensi v části zvané Genealogia jmenuje 

mezi mateřské kláštery také San Gaudenzio v San Godenzu u Florencie (1250). 
126 VITI, Goffredo. < https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=2057>. 
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horách zvaných Monte Pisano, části toskánských Subapenin, kde se nedaleko městečka 

Asciano nacházel také klášter Santa Maria di Mirteto v diecézi Pisa, který spolu 

s klášterem Sant’Ermete in Orticaria u Pisy byly později spravovány klášterem San 

Michele alla Verruca127.  

Jedinými rozšiřovateli linie San Galgana se staly pouze dvě jeho filiace, v menší 

míře právě zmíněný řeholní dům San Michele a výrazněji pak opatství San Salvatore di 

Settimo u Florencie, které spolu se San Galgano spravovalo také velké množství různých 

ženských klášterů vzniklých v regionu a koncentrovaných nejvíce ve Florencii, Sieně 

a Pise.128 Během středověku jich v Toskánsku vzniklo poměrně velké množství, většina 

z nich během 13. století. Počátek existence řeholního domu San Cerbone ve Vaccoli 

v provincii Luccy je kladen do roku 1234,129 kdy byl reformován cisterciáky. Roku 1251 se 

stal součástí řádu klášter Santa Croce „In Fauce Arni“130 v Marina di Pisa a o dva roky 

později byl založen řeholní dům Santa Giuliana v Perugii,131 který se nejpozději roku 1257 

stal filiací San Galgana.132 V roce 1265 byl začleněn do cisterciáckého řádu klášter San 

Prospero v Montecellese v diecézi Siena, jehož název se později změnil na Santissima 

Trinità e San Ambrogio.133 Přímo ve městě Pisa byl v roce 1279 připojen k cisterciákům 

řeholní dům San Bernardo134 a ve Florencii v roce 1281 klášter San Donato in 

Polverosa.135 Během 14. století vznikly pravděpodobně už jen dvě ženské filiace: první 

roku 1322, kdy Florentská republika svěřila klášter Santa Maria Maddalena in Borgo Pinti 

ve Florencii cisterciákům ze San Salvetore di Settimo,136 jímž byla od roku 1359 

spravována i druhá filiace San Bartolomeo al Pino (později Santissima Trinità al Pino) ve 

Fiesole v provincii Florencie.137 Všechny výše jmenované ženské řádové domy se staly 

filiacemi San Galgana. 

 

 

                                                
127 DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, Genealogia. 
128 VITI, G. I Cistercensi in Italia, in: LEKAI, L. J. I cistercensi, s. 501. 
129 POTTHAST, A. Regesta pontificum, č. 9438, s. 806. 
130 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, sv. II, č. 28, s. 365. 
131 VITI, G. <https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1789>. 
132 CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, s. 6. 
133 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, sv. III, č. 25, s. 35. Podle tradice byl založen roku 1213, který 

udává i DAL PRÁ, L. Abbazie cistercensi in Italia. Repertorio, in: LEKAI, L. J., I cistercensi. 
134 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, sv. III, č. 92, s. 194-195. 
135 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, sv. III, č. 31, s. 211. 
136 VITI, G. < https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1038>. 
137 DAL PRÁ, L. Abbazie cistercensi in Italia. Repertorio, in: LEKAI, L. J. I cistercensi. Oproti tomu 

DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, Genealogia. udává jako rok založení 1456. 
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4 San Galgano 

První fungující cisterciáckou filiací v Toskánsku se tedy stal klášter San Galgano 

u Montesiepi na území vsi Chiusdino. Klášter se sice nacházel na území diecéze Volterry, 

ale zároveň ve velmi těsné blízkosti Sieny. Lokalitu lze nalézt v horní části regionu Val di 

Merse, nedaleko soutoku řeky Merse a potoka Feccia, přibližně 30 km od města Palio.138 

 Roku 1181, po smrti eremity Galgana Guidottiho139, se u jeho hrobky na 

Montesiepi zformovala komunita svatých mužů, kteří následovali jeho ideály, ochraňovali 

Galganovy ostatky a tak i jeho památku.140 Již roku 1185 Galgana svatořečil papež Lucius 

III. (1181 – 1185),141 rodák z toskánské Luccy.142 Na místě ostatků je dnes rotundální 

kaple, uvnitř které je uchován meč zaklesnutý do skály, jenž odkazuje na skutečnost, že byl 

Galgano původně rytířem. Meč připomíná artušovskou legendu, která se dostala do 

Toskánska po Via Francigena.143  

 Počátky komunity pozdějšího kláštera San Galgano jsou spojeny s aktivitou 

volterrského biskupa jménem Ugo Saladini,144 který se snažil místo uctívání na Montesiepi 

prosazovat a současně ho mít pod kontrolou.145 Spolu s kanovníky volterrské kapituly 

koupil od obce Monteciano území kolem Montesiepi a daroval ho celé cisterciákům.146 

Biskup Ugo nařídil, aby byl sám pohřben vedle balvanu, v němž je zaklíněn Galganův meč 

připomínající kříž a také nechal na Montesiepi vystavět kapli jako mauzoleum, které 

obklopilo Galganův hrob a skálu. Stavba byla započata okolo roku 1183 a vysvěcena 

nástupcem Uga, voleterrským biskupem jménem Ildebrando Pannocchieschi roku 1185,147 

v době svatořečení sv. Galgana. Ildebrando poté navíc vybavil kapli na Montesiepi zlatým 

                                                
138 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 203. 
139 Galgano Guidotti se narodil ve šlechtické rodině se sálskými kořeny ze vsi Chiusdino (ALBERGO, V. a 

VATTI, R. La Splendida storia, s. 18). 
140 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 203. Je možné, že ho svatořečil až papež Urban III. roku 

1086 (CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, s. 2). 
141 ALBERGO, V. a VATTI, R. La Splendida storia, s. 19. Hagiografické svědectví související se životem 

sv. Galgana analyzuje v několika pracích Eugenio Susi např. SUSI, Eugenio. L’eremita cortese. Fra mito e 

storia nell’agiografia Toscana del XII secolo. Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1993. 

Dále také CARDINI, Franco. San Galgano e la spada nella roccia. Siena: Edizioni Cantagalli, 1987. 
142 RENDINA, C. Příběhy papežů, s. 323. Podle SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 203. byl 

Lucius III. sám členem řádu cisterciáků. 
143 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 203. 
144 UGHELLO, Ferdinando: Italia sacra sive De Episcopis Italiae, et insularum adjacentium, rebusque ab iis 

praeclare gestis, deducta serie ad nostram usque aetatem. Opus singulare provinciis 20. distinctum, in quo 

ecclesiarum origines, urbium conditiones, principum donationes, recondita monumenta in lucem 

proferuntur, sv. 1, 1717, s. 1441. 
145 SUSI, E. L’eremita cortese, s. 83-84. 
146 CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, s. 2. 
147 ALBERGO, V. a VATTI, R. La splendida storia, s. 19. 
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a stříbrným mobiliářem.148 Zvyšoval tak prestiž tohoto místa spočinutí sv. Galgana a 

zároveň svůj vliv.  

 O počátcích kláštera San Galgano údajně informovala dnes již neexistující listina 

vydaná po roce 1185,149 která uváděla, že byli mniši usazeni na Montesiepi Fridrichem 

Barbarossou, který podle jednoho ze svědectví poustevnu navštívil.150 Existence listiny, ani 

osobní návštěva poustevny Barbarossou se nezdají příliš pravděpodobné, počátky kláštera 

je tedy jistější spojovat s listinou budoucího císaře Jindřicha VI. Štaufského vydanou v San 

Quirico d’Orcia roku 1191151, jejímž účelem bylo ukotvení komunity usazené na 

Montesiepi. Pravděpodobně tak Jindřich VI. učinil na popud volterrského biskupa 

Ildebranda, který listinu také stvrdil svým podpisem. Podle listiny byli již na místě několik 

let někteří bílí mniši usazeni, zhruba od roku 1185, shodou okolností v době svatořečení 

Galgana papežem Luciem III. a několik let po smrti Alexandra III. (1159 – 1181), papeže 

pocházejícího ze Sieny, jenž pomohl rozšířit povědomí o tomto eremitovi.152 Je možné, že 

se tato základna příliš nelišila od výše popsaného prvního pokusu o usazení cisterciáků 

u Montevasa.153 Mniši podle listiny Jindřicha VI. pocházeli z Clairvaux, není však znám 

typ tohoto osazení.154 Nelze vyloučit, že jejich jádro brzy zaniklo nebo bylo asimilováno 

komunitou eremitů, která se zde znovu objevila.155 Podle nové listiny vydané Jindřichem 

VI. tam v roce 1196 ještě nebylo cisterciácké převorství.156 

Císařská ochrana poskytnutá Jindřichem VI. prvnímu jádru eremitů, stejně jako 

kanonizace Galgana, rychle prohlášeného za svatého roku 1185, měly zajistit návrat zpět 

pod vliv biskupa na straně ghibellinů. Biskup Ildebrando se snažil upevnit usídlení 

mnišského konventu jako církevní instituce na hranici mezi svou diecézí a sienským 

územím. Během tohoto počínání byl potěšen předchozími významnými událostmi. 

Zavedení nového řeholního řádu přicházejícího zvenčí bylo účinným nástrojem biskupské 

                                                
148 CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, s. 2. 
149 Tato ztracená listina je vzpomenuta v listině z 25. února 1196 toskánského vévody Filippa, bratra 

Jindřicha VI. Vévoda zde prohlašuje, že bere eremity pod svojí ochranu: „sicut in privilegio a gloriosissimo 

patre nostro Federico romanorum Imperatore eis datto continetur“ (CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. 

Galgano, s. 117, č. 6). 
150 SUSI, E. L’eremita cortese, s. 85. 
151 Listina byla vydaná 8. března 1191 (CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, s. 116, č. 5). 
152 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 203. 
153 V okolí hradu Montevaso budoucí papež Evžen III. založil převorství osazené pravděpodobně 

z Clairvaux, které předčasně zaniklo. 
154 „…monachos S. Galgani a Claravalle in Tuscia venientes“ (CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. 

Galgano, s. 116, č. 5). 
155 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 203. 
156 CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, s. 117, č. 7. 
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afirmace.157 Navíc se pověst a vliv cisterciáků v té době neustále rozšiřovaly. Aby 

Ildebrando realizoval svůj projekt, odebral místo poustevníkům, kteří neměli vztah 

k církevní hierarchii, a na základě papežských směrnic orientovaných v té době na 

institucionalizaci lokální náboženské praxe, tuto instituci svěřil cisterciákům z Casamari.158  

K potvrzení cisterciáků ve Val di Merse došlo tedy díky volterrskému biskupovi 

Ildebrandovi Pannocchieschimu, který jim v roce 1201 přislíbil ochranu a potvrdil 

majetky,159 mniši získali také úplnou svobodu v interních záležitostech a navíc osvobození 

od daní.160 V roce 1201 stál převor Bono v čele společnosti, jež následovala Řeholi sv. 

Benedikta a Cartu Caritatis.161 Od tohoto data se nová skupina cisterciáků z významného 

kláštera Casamari založeného kolem roku 1140 v linii Clairvaux162 definitivně usadila na 

Montesiepi a obdržela půdu, jejímž donátorem se tedy stal biskup z Volterry. V této době 

se eremité z předchozího období nejprve připojili k nově příchozím, čímž dali najevo, že si 

zvolili pro život cisterciácký reformní model mnišství. Avšak skoro všichni tito eremité 

během desetiletí mezi příchodem mnichů z Clairvaux a institucionalizací konventu, nebo 

nedlouho potom, tedy v letech 1201 – 1203, nakonec odmítli asimilaci k cenobitskému 

způsobu života – pravděpodobně jim tento způsob askeze připadal příliš cizí, tak se 

rozhodli opustit místo a najít si jinou poustevnu.163  

Důvody, proč bílí mniši zvolili zrovna Montesiepi, nejsou zcela jasné. Zejména 

není jasná spojitost mezi cisterciáky a Galganem Guidottim, pokud nepočítáme legendy, 

které byly následně propagovány za účelem legitimizace rozhodnutí cisterciáckých 

mnichů. Jako například legenda, podle níž budoucí světec ve svých posledních hodinách 

prohlásil, že by měl být nošen hábit z rukou opata z Casamari. Ve světle závěrů 

nejnovějších studií převažuje názor, že tyto kontakty neexistovaly. Lze předpokládat, že 

cisterciáci dorazili do této oblasti, protože tam bylo již zavedené místo uctívání 

                                                
157 Byl to také důvod potyčky s kapitulním klérem, jak dokazují události příchodu a usazení obyvatel Pulsana 

v Pise mezi 50. a 70. lety 12. století (SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 205). Více: 

LUZZATTO, Le origini della Badia di S. Michele degli Scalzi di Pisa, in: Bullettino Storico Pisano 5, 1936, 

s. 104-106. 
158 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, č. 12, s. 120-122. 
159 SCHNEIDER, Fedor, ed. Regesta Chartarum Italiae. Regestum volerranum. Řím: Ermanno Loescher 

1907, č. 256, s. 89. Listina vydaná 8. října 1201 v Montalcinellu udává: „Ild (ebrandus) Vult. ep. monachos s. 

Galgani confessoris in Silva montis Scebbii ord. Claravall. sub nostra protectionesuscipimus et bona 
confirmamus.“ Listina zahrnuje i CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, č. 2, s. 107-108. 
160 SCHEVILL, Ferdinand. San Galgano. A Cistercian Abbey of the Middle Ages. The American Historical 

Review, č. 14, 1908, s. 24. 
161 Jak je vidět z donace biskupa z Volterry vydané 8. října 1201 v Montalcinellu: „…qui ibidem secundum 

regulam beati Benedicti, et secundum constitutionem et formam ordinis Clarevallensium Deo sunt servituri“ 

(CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, s. 107). 
162 DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, Genealogia. 
163 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 204: „Ordinem Cisterciensem intrare renuentes.“. 
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provozované komunitou, která ještě nebyla institucionalizovaná, a nechtěli, aby lokalitu 

obsadily jiné řády. Na druhou stranu je možné předložit hypotézu, že mniši byli 

přitahováni svatostánkem zasvěceným vzpomínce na křesťanského rytíře (miles Christi), 

jenž se stáhl do ústraní nedaleko od cesty do Říma. O příchodu a usazení cisterciáků do 

této oblasti rozhodly různé faktory. Kromě přízně volterrské biskupské kurie, produkčního 

potenciálu spojeného s těžbou nerostných ložisek a rekultivace bažinaté půdy, stále ještě 

málo osídlené, tu byla ještě strategická poloha lokality na hraničních pozemcích.164 

Cisterciáci měli tendenci usazovat se v hraničních oblastech, kde jako hlavní výhodu 

využívali ochrany různých pánů.165  

Povolání cisterciáků do Toskánska bylo prospěšné pro zájmy vysoké církevní 

hierarchie, pro říši a pro místní velmože. Pokud papežové následovali dílo Inocence III., 

chtěli zavést disciplínu ve víře měst a vesnic podporovanou institucionalizovaným 

mnišstvím. Cisterciáci se měli stát vzorem centralizovaného řeholního řádu kolem řídícího 

orgánu, generální kapituly, s tendencí k jednotnosti zaručené pravidelnými vizitacemi 

jednotlivých klášterů. Biskupové měli uznávat komunitě cisterciáků všechna privilegia, 

která nebyla v rozporu s jejich vlastními potřebami a výsadami, zatímco obce s nimi 

vytvořily hlavně formy spolupráce administrativního a ekonomického charakteru.166 

Avšak vliv nového řádu na městskou a venkovskou náboženskou strukturu byl 

nižší, ostatně cisterciáci byli zaměření na radikálnější a vážnější formy řeholního života. 

Navíc se dědici primitivní komunity eremitů na Montesiepi poté, co byli přijati jako 

mendikantský řád v Sieně, snažili znovu získat kult sv. Galgana. Tento úmysl podnítil 

reakci cisterciáků, jíž byl vznik díla o životě sv. Galgana (La Vita), nadiktovaném, tak aby 

znovu potvrdilo příslušnost svatého k tradici a hodnotám „bernardinského mnišství“. Méně 

než století po příchodu cisterciáckých mnichů došlo tedy ke snaze o navrácení kultu sv. 

Galgana zpět do původního místa jeho osamělé volby. Sepsání světcova života však 

nezaručilo řeholníkům ze San Galgana větší pozornost laických věřících, kteří měli stále 

tendenci rozlišovat vzpomínku na svatého od úcty k cisterciákům. Když se v následujícím 

období opatství dostalo do nezvratné krize, a již nestačilo odvolávání se na staré 

etiologické mýty, dominikánský autor nejsmyšlenějšího vyprávění o světcově životě udělal 

ze sv. Galgana na pokraji smrti cisterciáka. Marně se však snažil zotavit hagiografickou 

                                                
164 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 204-205. 
165 KINDER, Terryl Nancy, Cistercian Europe: Architecture of Contemplation, Kalamazoo: Wm. B. 

Eerdmans Publishing, 2002, s. 82. 
166 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 232-233. 
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paměť stále více odkloněnou od klášterního prostředí a přijatou jako součást městského 

sanktorálu.167 

Mniši brzy získali značnou přízeň u římské kurie i císařského dvora. Bula papeže 

Inocence III. z roku 1206 potvrzuje definitivně klášter cisterciáků na Montesiepi uctívající 

kult eremity Galgana. Papež v bule potvrdil klášteru všechny majetky, osvobození od daní, 

úplné vyjmutí z jurisdikce biskupa i místních pánů a vyhlásil právo volit si vlastního opata 

a spravovat klášter jako samostatnou jednotku.168 Opatství, jehož úkolem bylo kolonizovat 

řídce osídlenou oblast horního toku řeky Merse, se stalo stejně zabezpečeným, jako byly 

formální autority feudální společnosti.169 V následujícím roce je poprvé zmíněn v čele 

kláštera opat jménem Galgano,170 nejpozději v té době se tedy z převorství stalo opatství 

a je zřejmé, že jeho význam vzrůstal.  

Asi čtyři týdny po císařské korunovaci v Římě 4. října 1209171 Ota IV. Brunšvický 

potvrdil klášteru majetky a privilegia udělená Inocencem III. a dal jim možnost zvolit si 

zástupce pro soudní pře.172 Je možné, že si tím chtěl zajistit podporu kláštera, který měl 

původně blíže k císařství, neboť u jeho vzniku stál římský císař a biskup na straně 

ghibellinů. Ota posiloval své pozice na Apeninském poloostrově, jejž měl v plánu si 

podmanit.173 Také další císař, nově potvrzený korunovací roku 1220 papežem Honoriem 

III.,174 posiloval svůj vliv v Itálii. Fridrich II. Štaufský značně komunikoval s klášterem 

Casamari, kde byl opatem Giovanni V., jeden ze Štaufů, kterého v roce 1222 jmenoval 

sekretářem císařské kanceláře a opatrovníkem císařské pečeti.175 Ve chvíli, kdy existovaly 

takto silné kontakty císaře na mateřský klášter San Galgana, není divu, že v roce 1223 

obdržel opat kláštera San Galgano Giovanni privilegium, kterým Fridrich II. Štaufský 

potvrdil opatství výsady od svého otce Jindřicha VI. Štaufského a veškeré klášterní 

majetky.176 Klasická historiografie ukazuje velmi dobrý vztah Fridricha II. a cisterciáků. 

Idylické představě o vztahu Štaufa s bílými mnichy výrazně napomohl svým dílem 

anglický benediktin Mattew Paris.177 Vztah nelze považovat za zcela ideální, provázely ho 

                                                
167 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 233. 
168 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, č. 12, s. 120-122.  
169 SCHEVILL, F. San Galgano: A Cistercian Abbey of the Middle ages, s. 24. 
170 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, č. 4, s. 110-111.  
171 SUCHÁNEK, D. a DRŠKA, V. Církevní dějiny, s. 271. 
172 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, č. 8, s. 118-119.  
173 SUCHÁNEK, D. a DRŠKA, V. Církevní dějiny, s. 271. 
174 SUCHÁNEK, D. a DRŠKA, V. Církevní dějiny, s. 272. 
175 ALURDÛN, Rassàm. Federico II di Hohensatuden. Stupor mundi. Tricase: 2013, s. 11. 
176 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, č. 9, s. 119. 
177 LIEBERMANN, Felix, ed. Mathei Parisiensis cronicis maioribus, in: Monumenta Germaniae Historica, 

XXVIII, Hannover: 1888, s. 322. 
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různé vzestupy a pády, celkově se ale zdá spíše dobrý. Císař pravděpodobně nezamýšlel 

upřednostňovat určitý řád, spíše chtěl rozšířit svou konsenzuální základnu v zemi zvýšením 

počtu klášterů, kterým prokázal svou laskavost udělením privilegií.178  

Sláva místa přinesla klášteru na Montesiepi mnohé donace a odkázané majetky, 

které řeholnímu domu od počátku jeho existence rozhodně nechyběly. Nejstarší dokument, 

kde je zmíněn kostel San Galgano, pochází z roku 1196, v němž jedna žena daruje klášteru 

zemědělskou půdu.179 Nástupce Ildebranda Pannocchieschi, jeho synovec Pagano, v roce 

1216 zajistil klášteru se souhlasem papež Inocence III. možnost stavět na pozemcích 

episkopátu. Mniši mohli vybudovat akvadukt pro své mlýny a další vodní systémy.180 

Biskup Pagano Pannocchieschi také zvýšil donace klášteru, v té době tak učinil i kardinál 

Stefano di Ceccano, opat kláštera Fossanova, který San Galgano štědře obdaroval. Dále 

během 13. století majetek kláštera značně vzrostl díky darům i nákupům. Počátkem století 

také narostl počet mnichů a význam kláštera. Noví mniši tam přicházeli z opatství 

Clairvaux.181 

 Zejména donace a privilegia papežů, císařů a šlechty přispěly k moci kláštera, 

obrovská území nacházející se po celém Toskánsku zajišťovala dobrou ekonomickou 

situaci, která umožnila impozantní výstavbu kostela a nových klášterních budov s dílnami 

a studovnami.182 Cisterciácké opatství nakonec vzniklo nedaleko původního usazení 

mnichů. Do té doby prameny zmiňují existenci konventní budovy přímo na Montesiepi.183 

Tato budova pravděpodobně nebyla moc prostorná, další prameny ji popisují jako 

„porticus“.184 Prostor na kopci Montesiepi byl nedostatečný a bylo náročné zásobovat ho 

vodou. Planina pod kopcem se zdála vhodnější a tak došlo k její rekultivaci bílými mnichy, 

kteří po výzvě biskupa Volterry zahájili kolem roku 1224 stavbu velkého opatství jen 

několik set metrů od Montesiepi.185 Ve stejném roce zmiňují prameny novou budovu 

                                                
178 COLOMBINI, G. l'Ordine cistercense, s. 174-185. 
179 CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, č. 1, s. 107. Listina byla vydána 23. dubna 1196. 

Macteldina se snažila díky donaci klášteru pečovat o duši svou a svých zemřelých příbuzných. 
180 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, č. 3, s. 108-110.  
181 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, s. 3-5. 
182 GAMANNOSSI, M. L' abbazia di San Salvatore a Settimo, s. 101. 
183 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, s. 69: Je zde zápis ze 24. července 1262 „in claustro 
ecclesie rotunde Sancti Galgani de Monte“ (Archivio di Stato di Siena Caleffo B, arch 283t.), kde se jedná 

o stejnou budovu jako 11. června 1220: „in claustro dicte Abbatie“(Archivio di Stato di Siena, Caleffo A, 

arch 447).  
184 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, s. 69: Konventní budovy ve formě přístřešku se 

pravděpodobně týkají i zápisy ze dvou dokumentů z roku 1218: v prvním z 30. listopadu je zmíněno „apud 

dictum Monasterium (di San Galgano) sub porticu“(Archivio di Stato di Siena, Caleffo A, arch 313), ve 

druhém z 1. prosince se píše „sub porticu domu curie“ (Archivio di Stato di Siena, Caleffo A, arch 313t). 
185 ALBERGO, V. a VATTI, R. La splendida storia, s. 24. 



Kateřina Tylová, Toskánské cisterciácké kláštery: filiace San Galgana vzniklé ve 13. století 

 

31 

 

opatství „apud Abbatiam novam Sancti Galgani.“186 Alespoň jedna část nových 

konventních budov tedy v této době již existovala. O tři roky později jsou již jako součást 

San Galgana doloženy dva kostely.187 

 Nejštědřejšími donátory z císařů byli tedy výše zmínění Jindřich VI. Štaufský, 

Ota IV. Brunšvický a Fridrich II. Štaufský. Cisterciáci v San Galganu byli podporováni 

také papeži Inocencem III., Řehořem IX. a Alexandrem IV. Tato podpora nebyla jen aktem 

velkorysosti, ale měla mnichy přimět k pokračování ve vědeckém výzkumu a rekultivaci 

půdy.188 Cisterciáci se vyznačovali zručností v mnoha oblastech; orientovali se v různých 

vědách včetně práva. Vstoupili na území Sieny jako soudci a notáři, jako lékaři a lékárníci. 

Jejich schopnosti využívala Sienská republika, která je často pověřovala vyjednáváním 

míru a také řízením prací na katedrále v Sieně.189 Během prvních třiceti let 13. století 

působili mniši jako prostředníci v neustále napjatých vztazích volterrského biskupa 

a Sienské republiky.190 Mniši v této oblasti vynikli v architektuře, ve stavbě hydraulických 

zařízení191 a v hornictví.192  

Vztahy mezi sienskou vládou a opatstvím se zdály optimální; klášter nacházející se 

v centru území Sienské republiky bylo nasnadě využít.193 Navíc obchodníci putující od 

moře z oblasti zvané Maremma se u kláštera zastavovali a byli chráněni mnichy, kteří 

často organizovali významné trhy.194 Mnozí cisterciáci dokonce působili jako pokladníci 

(Camarlinghi) v úřadu zpravujícím finance Sienské republiky zvaném Biccherna, takže 

zpravovali poklad republiky, která do nich takto vkládala velkou důvěru.195 V Biccherně 

zasedali čtyři úředníci z řad laiků (Provveditori) a jeden pokladník (Camarlingho), jímž 

                                                
186 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, s. 69: Záznam z 10. února 1224 se nachází v Archivio di 

Stato di Siena: Caleffo A, arch 365. 
187 GAMANNOSSI, M. L' abbazia di San Salvatore a Settimo, s. 101. 
188 ALBERGO, V. a VATTI, R. La splendida storia, s. 24. 
189 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, s. 126-127, dokument č. 11 obsahuje seznam cisterciáků 

z let 1257 - 1313. 
190 COLOMBINI, G. l'Ordine cistercense, s. 50. 
191 Více: CORLESE, Maria Elena, Gli opificidell’Abbazie cistercense di San Galgano in Val di Merse 

(Siena), in: GUIDOTTI, Alessandro a CIRRI, Graziella: Dalle abbazie, l'Europa: i nuovi germogli del seme 

benedettino nel passaggio tra primo e secondo millennio (secc. X - XII); atti del Convegno di Studi, Badia a 

Settimo, 22 - 24 aprile 1999. Florencie: 2006. 
192 Navíc jsou v blízkosti řeky Merse, asi 400 metrů od opatství, dnes stále viditelné stopy stěn a strusky, 

pozůstatky po aktivní slévárně (ALBERGO, V. a VATTI, R. La splendida storia, s. 24). 
193 Například Cisterciák jménem Gnolo byl v roce 1267 pověřen vládou Sienské republiky, aby studoval, zda 

voda z řeky Merse může být vedena až k branám Sieny, pod vedením tohoto mnicha pak byly zřízeny mnohé 

vodní mlýny (ALBERGO, V. a VATTI, R. La splendida storia, s. 24). 
194 ALBERGO, V. a VATTI, R. La splendida storia, s. 24. 
195 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, s. 126-127, dokument č. 22 obsahuje seznam mnichů 

vykonávající tuto funkci od roku 1257 do 1375. Funkční období trvalo šest měsíců. 
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býval cisterciák ze San Galgana, humiliát nebo člen jiného řádu.196 V úřadu Biccherna 

byly spisy ukládány do složek krytých dřevěnými tabulkami zdobenými malbami, které 

jsou dnes známé pod názvem Tavoletta di Biccherna. Na první z těchto tabulek z roku 

1258 je vyobrazen mnich Ugo ze San Galgana,197 což poukazuje na význam cisterciáků 

z tohoto kláštera. 

Po určitou dobu se mniši navíc těšili císařskému právu razit malé mince 

s vyobrazením meče zaklesnutého do skály a s opatskou berlou. Ale všechen tento 

ekonomický, kulturní a duchovní rozkvět opatství vystřídal poměrně brzy úpadek. Roku 

1364 došlo k rabování kláštera žoldnéřskými armádami ve službách Florencie, rivala 

Sieny. Po roce 1375 již nejsou cisterciáci ze San Galgana uváděni jako pokladníci 

Biccherny,198 je tedy možné, že i zájem města Siena o spolupráci s klášterem cisterciáků 

klesal. V té době navíc cisterciácký řád již postupně zmizel z výsluní řeholních řádů. 

Projevilo se to tím, že ani San Galgano už nebylo tak štědře podporováno papeži a císaři 

a postupně ekonomicky upadalo.199 Nejrozhodněji způsobila úpadek opatství commenda 

zavedená v San Galganu roku 1503. Tato instituce, která zničila četná opatství, spočívala 

ve svěření kláštera titulárnímu opatovi, jenž byl málokdy v klášteře přítomen a jeho 

hlavním zájmem bývalo pobírání různých výnosů na úkor mnichů a údržby klášterních 

budov.200 

4.1 Filiace San Galgana  

Téměř o všechny filiace cisterciáků v Toskánsku ve 13. století se zasloužil klášter 

San Galgano.201 Jedinými dvěma výjimkami byly v letech 1227 – 1228 kláštery Santa 

Maria di Mirteto s mateřským domem San Bernardo di Fontevivo v diecézi Parma202 a San 

Salvatore di Monte Amiata osazená přímo ze Cîteaux.203 

Bula papeže Alexandra IV. vydaná pro opata ze San Galgano 8. listopadu 1257 ve 

Viterbu osvobozuje klášter a jeho filiace od církevních poplatků. Jako dceřiné kláštery San 

Galgana jsou zde uvedeny: San Pantaleone di Monte Faeta v diecézi Pisa, San Cerbone 

v diecézi Lucca, San Salvatore di Settimo v diecézi Florencie, San Prospero v diecézi 

                                                
196 Archivio della Biccherna di stato di Siena. Inventario, Řím: 1953, s. 12. 
197 Archivio della Biccherna di stato di Siena. Inventario, Řím: 1953, s. 203. Další zobrazení cisterciáků ze 

San Galgana pochází z let 1276, 1280, 1320, 1321, 1329 a pak až jedno ze 17. století. 
198 CANESTRELLI, A. L’Abbazia di S. Galgano, s. 126-127, dokument č. 22. 
199 ALBERGO, V. a VATTI, R. La splendida storia, s. 24. 
200 ALBERGO, V. a VATTI, R. La splendida storia, s. 24. 
201 COLOMBINI, G. l'Ordine cistercense, s. 5. 
202 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, II, č. 34, s. 431. 
203 SALVESTRINI, F. I Cistercensi, in: Bulletino, s. 200. 
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Siena, San Bernardo v Pise, Santa Giuliana v Perugii. V jiných dokumentech v archivu ve 

Florencii jsou jako závislé na opatství San Galgano uvedeny kromě výše zmíněných také 

kláštery San Michele alla Verruca v diecézi Pisa, San Donato in Polverosa v diecézi 

Florencie, Santa Maria di Mirteto a Sant’Ermete in Orticaria v diecézi Pisa, San‘Andrea di 

Chiaravalle, později spojené se Sant’Ermete. Dále Santa Maria Novella a San Michele 

a Quarto v diecézi Siena.204  

Současná literatura zmiňuje jako filiace San Galgana San Pantaleone di Monte 

Faeta v roce 1233, San Salvatore di Settimo v roce 1236, San Michele alla Verruca mezi 

lety 1261 – 1263 a San Michele a Quarto v roce 1337.205 Řeholní dům San Michele a 

Quarto vznikl jako filiace založená přímo pro cisterciáky ze San Galgana,206 v záznamech 

generální kapituly však není nikdy výslovně zmíněn.207 Santa Maria del Mirteto v diecézi 

Pisa, druhý nejstarší cisterciácký klášter v Toskánsku, založený v roce 1227,208 na konci 

14. století přešel pod kontrolou San Michele alla Verruca.209 Řeholní dům Sant’Ermete in 

Orticaria byl nejpozději od roku 1296 spravován rovněž klášterem San Michele alla 

Verruca.210 Mužský klášter San Donato in Polverosa byl reformován a začleněn pod San 

Galgano v roce 1281. Roku 1442 tam byla papežem Evženem IV. dosazena ženská 

komunita.211 

Ženskými řeholními domy byly San Cerbone, San Prospero, San Bernardo, Santa 

Giuliana a Sant’Ermete in Orticaria.212 Klášter San Cerbone ve Vaccoli v diecézi Lucca, 

který vznikl původně jako ženský benediktinský klášter v roce 1140, byl papežem 

Řehořem IX. roku 1234 reformován na cisterciácký řeholní dům.213 Ženský klášter San 

Prospero v Montecellese v diecézi Siena je podle prameny nepotvrzené tradice spojen se 

San Galganem tak, že byl založen pro bývalou snoubenku Galgana Guidottiho Polissenu 

                                                
204 CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, s. 6. LIBANORI, Antonio. Vita di Don Davode Dandini, 

Vescovo di Sovana. Ferrara 1673, s. 275 uvádí jako filiace San Galgana navíc kláštery Santa Maria a Fonte 

Becci nedaleko Sieny a Santa Maria delle Grazie v diecézi Lucca. 
205 GAMANNOSSI, M. L’Abbazia di San Salvatore a Settimo, s. 97. Také DAILLIEZ, L. Abbazie 

cistercensi, Genealogia, kde ale navíc autor zařadil jako filiaci San Galgana i klášter San Gaudenzio v San 

Godenzu u Florencie založený či reformovaný v roce 1250, což však není potvrzeno jiným zdrojem. Navíc 

jmenuje jako jedinou ženskou filiaci klášter Portonario založený či reformovaný v roce 1432, o kterém však 

nebyly nalezeny další informace. 
206 GAMANNOSSI, M, L' abbazia di San Salvatore a Settimo, s. 97. 
207 VITI, G. < https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1052>. 
208 COLOMBINI, G. l'Ordine cistercense, s. 51-52. 
209 COLOMBINI, G. l'Ordine cistercense, s. 60. 
210 COLOMBINI, G. l'Ordine cistercense, s. 86. 
211 VITI, G. <https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1825>. 
212 DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, Genealogia uvádí jako ženskou filiaci San Galgana pouze klášter 

Portonario založený či reformovaný v roce 1432, o kterém však nejsou k nalezení další zmínky. 
213 POTTHAST, A. Regesta pontificum, č. 9438, s. 806. 
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v roce 1213. Generální kapitula začlenila klášter do cisterciáckého řádu až roku 1265 

a zřídila z něj filiaci San Galgana.214 Později byl jeho název změněn na Santissima Trinità 

e San Ambrogio.215 Ženská filiace San Bernardo ve městě Pisa se podle záznamů generální 

kapituly připojila k cisterciáckému řádu oproti výše zmíněné papežské bule až roku 

1279.216 Santa Giuliana v Perugii byla založena jako cisterciácká filiace v roce 1253.217  

Není znám typ osazení následujících řádových domů. V případě San‘Andrea di 

Chiaravalle v diecézi Pisa se pravděpodobně nejednalo se o samostatný klášter, ale 

o místo, kde žili někteří mniši ze San Michele alla Verruca. Některé prameny zase zmiňují 

opata San‘Andrea di Chiaravalle a Santa Maria di Mirteto jako jednu osobu. Nedošlo 

k nalezení archeologických pozůstatků tohoto kláštera a prameny ho už také více 

nezmiňují.218 Není znám rok založení kláštera Santa Maria Novella v diecézi Siena, ale 

předpokládá se, že vznikl až na počátku 15. století.219 

4.1.1 San Salvatore di Settimo 

Když se San Galgano v roce 1236 zasloužilo o jednu z prvních filiací cisterciáků 

v Toskánsku, a to svým dceřiným klášterem San Salvatore di Settimo, stoupla jeho 

primární úloha nejen na poli náboženském, ale i politickém a sociálním. Strategická pozice 

tohoto řeholního domu nedaleko Florencie na cestě do Pisy, a bohaté donace, které zvýšily 

jeho majetek, byly garancí budoucího rozvoje.220  

Původní klášter vznikl na sklonku 10. století jako fundace benediktinů221, ty se 

v Toskánsku množily především od druhé poloviny 10. století.222 Byl založen hrabětem 

Lotariem z rodu Cadolingi na ruinách pohanského chrámu z 2. století. Nejprve byl osídlen 

clunyjskými benediktiny, jež během 11. století na čas vystřídal reformovaný řád 

vallombrosiánů.223 Do kláštera se pak znovu dostali clunyjští benediktini, které tam v roce 

1236 nahradili cisterciáci ze San Galgana ve chvíli, kdy řeholní dům značně upadal.224 

                                                
214 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, sv. III, č. 25, s. 35. 
215 DAL PRÁ, L. Abbazie cistercensi in Italia. Repertorio, in: LEKAI, L. J. I cistercensi. 
216 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, sv. III, č. 92, s. 194-195. 
217 <https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1789> 
218 VITI, G. < https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=2037>. 
219 VITI, G. < https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=2057>. 
220 VITI, G. I Cistercensi in Italia, in: LEKAI, L. J. I cistercensi, s. 501. 
221 GHIGNOLI, Antonella a FERRUCCI, Anna Rosa. Carte della Badia di Settimo e della Badia di 

Buonsollazzo nell'Archivio di Stato di Firenze (998-1200). Florencie: SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2004, 

s. 251. 
222 GUIDOTTI, A. a CIRRI, G. Dalle abbazie, s. 213. 
223 MAURIZI, Don Carlo: Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo. Patrimonio Europeo da 

salvare, Firenze: Scandicci, 2011. 
224 ALBERGO, A. a VATTI, R. La splendida storia, s. 24. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/autoren.php?name=Guidotti%2C+Alessandro
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/autoren.php?name=Cirri%2C+Graziella
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Florentský biskup Ardingo otevřel brány své diecéze cisterciákům 17. června roku 1236, 

kdy skupina mnichů ze San Galgana pod vedením mnicha Forese, čítající dvanáct či 

osmnáct mnichů a několik konvršů, dorazila do Florencie.225 Nejprve se mniši přestěhovali 

k městskému kostelu San Frediano,226 následně se přesunuli do opatství Settimo nedaleko 

Florencie.227  

Příchod cisterciáků do blízkosti Florencie podnítil papež Řehoř IX. bulou z roku 

1236, jíž tedy nahradil clunyské benediktiny v San Salvatore di Settimo cisterciáckými 

mnichy.228 Florentský biskup měl však nepochybně dobré důvody k tomu, aby takto rychle 

splnil přání papeže.229 Je třeba pozorovat dynamiku a mocenské vztahy, které se během 

prvních několika desetiletí 13. století týkaly biskupa a florentské kapituly, aby bylo jasné, 

jaká očekávání vložil Ardingo do svých nových partnerů, kteří se v podstatě zdáli být 

schopni nabídnout mu podporu, již biskup postrádal v důsledku krize s kapitulou.230 

Ardingo si sliboval od cisterciáků politickou podporu, jeho jasné protiimperiální postoje 

však přesahovaly rámec motivací spojených s novým aktivním pastoračním impulsem. 

Biskup pak čelil svému vlastnímu úřadu, který přivedl do Florencie také řád humiliátů.231 

Od počátku biskup hájil obnovu práv biskupství na některých územích, která se 

biskupskému vlivu odcizila, což však vyžadovalo logistickou a administrativní podporu. 

Z tohoto důvodu později Ardingo svěřil mnichům ze San Salvatore di Settimo péči 

o správu majetku vlastní diecéze.232 Takováto volba nepředstavovala ojedinělý případ, 

cisterciáci se již osvědčili jako správci ve většině evropských zemí. Podobně se na 

                                                
225 CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, s. 6. 
226 Kostel byl prý nazýván „Cestello“ (košík) díky podpoře Cîteaux. Není však jasné, proč. (PIRILLO, P. I 

Cistercensi e il comune di Firenze, in: Studi Storici 40 (1999), č. 2, s. 395). Rok příchodu cisterciáků 1236 je 

totožný s příchodem bílých mnichů do San Frediano ve Florencii, kde cisterciáci působili až do roku 1514. 

V bezprostřední blízkosti se nachází klášter cisterciáků San Frediano in Cestello založený roku 1450 a 
reformovaný až v roce 1627. Je možné, že tento novější klášter převzal jméno nedalekého řádového domu. 

(VITI, G. <https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=550> a VITI, G. 

<https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1794>). 
227 PIRILLO, P. I Cistercensi e il comune di Firenze, in: Studi Storici 40 (1999), č. 2, s. 395. Opatství se 

nazývalo Settimo, což znamená sedmý, protože se nacházelo 7 mil od Florencie. Dnes se již nachází uvnitř 

města. 
228 Archivio di Stato Firenze, LEOPOLDO, Pietro, ed. Compagnie religiose soppresse, č. 386. Listina je z 18. 

března 1236.  
229 DAMERON, George W. Episcopal power and florentine society. 1000-1320. Harvard University Press: 

1991, s. 131. 
230 DAMERON, G. W. Episcopal, s. 131. 
231 PIRILLO, P. I Cistercensi e il comune di Firenze, in: Studi Storici, s. 395. 
232 BENVENUTI PAPI, Anna. Pastori di Popolo, Storie e leggende di Vescovi e di Città nell' Italia 

Medievale. Politica e storia, 7. Florencie: Arnaud Editore, 1988. 
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cisterciáky obrátil Fridrich II. Štaufský, aby se zabývali správou pozemků a velkých 

stavebních ploch.233 

Ani ve Florencii nezůstala pověst o administrativních schopnostech mnichů 

omezena zdmi biskupství. Zástupci cisterciáků tak přišli do města na popud Ardinga, aby 

se dostali do městské správy: od poloviny 13. století měli na starosti řízení komory 

florentské komuny (Camera del Comune florentino).234 Cisterciáci byli navíc usazeni 

přímo v Palazzo Vecchio.235 Komise byla dosazená na půl roku a tvořil ji jeden cisterciák 

a jeden humiliát. Důvody pro svěření instituce mnichům byly zřejmé, oproti laickým 

úředníkům se zdáli, přinejmenším na teoretické úrovni, být schopni nabídnout nestrannost, 

kterou dosud nebylo možné získat, ani svěřením úřadu pokladníka osobám z jiných měst. 

Rovněž v Sieně počátkem 14. století mniši ze San Galgana zastávali velmi podobné 

úřady.236 Odkazů na vztahy mezi řeholníky ze San Salvatore a florentskými úřady je 

mnoho. V roce 1308 cisterciáci dokonce opatrovali pečeť Florentské republiky a byli také 

po nějakou dobu držiteli jedné z kopií klíčů truhly, kde byla uchována jména obyvatel 

Florencie zastávajících veřejné funkce.237 

San Salvatore di Settimo zajistilo cisterciáckému řádu rozvoj založením vlastních 

filiací. První z nich se stal v roce 1320 původně benediktinský mužský klášter San 

Bartolomeo di Buonsollazzo v diecézi Florencie. Uvedení cisterciáků ze San Salvatore di 

Settimo do Buonsollazo podporoval florentský biskup Antonio d’Orso.238 Reformování 

cisterciáky zde bylo snahou o oživení upadajícího benediktinského řádového domu 

nedaleko Florencie.239 O dva roky později svěřila Florentská republika cisterciákům ze 

San Salvatore ženský řeholní dům benediktinek Santa Maria Maddalena in Borgo Pinti240 

v centru Florencie, nedaleko katedrály Santa Maria del Fiore. Až ve vzdálené Bologni byla 

v roce 1346 založena kolej sv. Bernarda.241 Další ženský dceřiný klášter San Bartolemeo 

                                                
233 PIRILLO, P. I Cistercensi e il comune di Firenze, in: Studi Storici, s. 396. 
234 Úřad spravující příjmy komuny (PIRILLO, P. I Cistercensi e il comune di Firenze, in: Studi Storici, s. 

396).  
235 GAMANNOSSI, M. L' abbazia di San Salvatore a Settimo, s. 102. 
236 PIRILLO, P. I Cistercensi e il comune di Firenze, in: Studi Storici, s. 396. 
237 GAMANNOSSI, M. L' abbazia di San Salvatore a Settimo, s. 103. 
238 GAMANNOSSI, M. L’Abbazia di San Salvatore a Settimo, s. 97-98. Florentský biskup Antonio d’Orso je 
zvěčněný na náhrobku vytesaném umělcem se jménem Tino di Camaino, který je umístěný naproti katedrále 

Santa Maria del Fiore. 
239 VITI, G. < https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1016>. 
240 VITI, G. < https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1038>. DAILLIEZ, L. Abbazie 

cistercensi, Genealogia. udává, že v roce 1325 vznikla další ženská filiace zvaná „Cestello“, ale 

pravděpodobně se jedná o stejný řeholní dům Cestello in Borgo Pinti. Je možné, že byl pro ženskou filiaci 

převzat název původního místa usazení mnichů před San Salvatore di Settimo „Cestello“(košík). 
241 DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, Genealogia. 



Kateřina Tylová, Toskánské cisterciácké kláštery: filiace San Galgana vzniklé ve 13. století 

 

37 

 

dal Pino, později zvaný Santissima Trinità al Pino, vznikl roku 1359 ve Fiesole 

u Florencie.242 Klášter San Salvotore se tedy stal mateřským domem filiací ve Florencii 

nebo její blízkosti, za podpory florentského biskupa a Florentské republiky. 

V roce 1436 došlo ke zřízení commendy243 nad San Salvatore di Settimo, které se, 

na rozdíl od jiných klášterů, ukázalo být velmi pozitivní. Spolu s duchovním obrozením 

umožnilo komunitě již v roce 1465, aby byla vybrána ke správě několika klášterů, včetně 

slavných opatství Chiaravalle Milanese, Morimondo Coronato a Tre Fontane.244 Tento 

klášter pak dosáhl konce středověku v příznivé ekonomické situaci, jíž napomáhala 

blízkost Florencie. Roku 1497 se řeholní dům San Salvatore připojil k italské cisterciácké 

kongregaci San Bernardo, kde v následujícím století získal vedoucí úlohu.245 

4.1.2 San Pantaleone di Monte Faeta (Monte Eremitico) 

V roce 1044 vznikl v malém údolí, kterému dominuje hora Monte Faeta, u Santa 

Maria del Giudice v diecézi Lucca kostel San Pantaleone, Maria, Pietro, Marco 

Evangelista, Marziale, Nicola e Simeone. Na místě se usazovali eremité, které pak papež 

Inocenc II. roku 1137 začlenil ke klášteru augustiniánů kanovníků San Frediano 

v Lucce.246 

Cisterciácká éra kláštera začala v roce 1233, kdy papež Řehoř IX. rozhodl o jeho 

reformě bílými mnichy.247 Klášter se tehdy stal filiací opatství San Galgano.248 V tomtéž 

roce dorazila do San Pantaleone skupina cisterciáků.249 Do průběhu reformování mohl 

zasáhnout i nedaleký klášter Santa Maria di Mirteto,250 který byl reformován nejpozději 

                                                
242 DAL PRÁ, L. Abbazie cistercensi in Italia. Repertorio, in: LEKAI, L. J. I cistercensi. Oproti tomu 

DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, Genealogia udává jako rok založení tohoto kláštera 1456. Navíc 

označuje za poslední filiaci San Salvatore di Settimo roku 1426 založený či reformovaný mužský klášter ve 

Ferraře. 
243 Svěření církevní instituce titulárnímu opatovi, který ji má v dočasném užívání (ALBERGO, V. a VATTI, 

R. La splendida storia, s. 24). 
244 VITI, G. < https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1080>. 
245 V 17. století působil v klášteře jako opat Ferdinando Ughelli, právě v době, kdy psal své dílo Italia Sacra, 

což naznačuje, že opatská knihovna byla dostatečně zařízena, aby umožnila sestavení tak rozsáhlé odborné 

práce. Klášter se dočkal až druhé poloviny 18. století, kdy došlo 27. července 1782 k jeho zrušení 

toskánským velkovévodou Pietrem Leopoldem, budoucím římským císařem Leopoldem II. (VITI, G. < 

https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1080>). 
246 REPETTI, Emanuele. Dizionario Geografico fisico storico della Toscana. Contenente la descrizione di 

tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana. Florencie: 1833-1845, s. 73. Také 

online: <http://stats-1.archeogr.unisi.it/repetti/database.php#page_1>. 
247 REPETTI, E. Dizionario Geografico, II, s. 73. 
248 POTTHAST, August. Regesta pontificum Romanorum ab anno 1198 ad annum 1304. Berlin: Rudolf de 

Decker, 1874, č. 9079, s. 778. 
249 NEGRI, Daniele: Abbazie cistercensi in Italia, Pistoia: Libreria editrice Tellini, 1981, s. 242.  
250 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 62. 
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v roce 1227.251 Zavedení cisterciáckého řádu zde dopadlo úspěšně. Rok po reformě 

kláštera bílými mnichy se sice opat San Pantaleone nezúčastnil generální kapituly, což 

však nebývalo v této instituci cisterciáků tak zvláštním jevem, ale zatímco generální 

kapitula ještě nebyla informována, zda je klášter součástí cisterciáckého řádu,252 o rok 

později je opatství považováno za cisterciácké papežem Řehořem IX.253 

Roku 1234 byl opat San Pantaleone pověřen vizitacemi ženského kláštera San 

Cerbone ve Vaccoli v diecézi Lucca,254 který vznikl původně jako benediktinský klášter 

v roce 1140 a byl papežem Řehořem IX. roku 1234 reformován na cisterciácký řeholní 

dům.255 Opat tak měl dohlédnout na jeden ze článků v síti klášterů, která se začínala tvořit 

mezi Pisou a Luccou. Avšak cisterciáci pravděpodobně měli tendenci vymanit se z těchto 

struktur, buď protože nechtěli rozšiřovat svůj klášter nebo kvůli nepřetržité přítomnosti 

některých svých mnichů ve městě spojené s organizací sociálních struktur, jež způsobovala 

oslabené dodržování řehole a připravovala řeholní dům o členy.256  

Klášter San Pantaleone vlastnil majetky v nedaleké Lucce. Roku 1236 bylo nutné 

rozlišit, jaký majetek patří městu Lucca, jaký cisterciákům ze San Pantaleone a jaký 

dominikánům ze San Romano v Lucce. Patrně v jihozápadní části města, mezi klášterem 

San Romano, kostelem a nemocnicí San Giuliano, se nacházely pozemky ve vlastnictví 

města a další, které patřily San Pantaleone.257 Později roku 1267 předali cisterciáci zcela 

kostely San Bartolomeo a San Giuliano a hospic v Lucce dominikánům.258 Klášter se 

viditelně zbavoval majetků uvnitř města, obdobně jako o několik desetiletí později také 

klášter San Michele alla Verruca, který postoupil městské kostely San Nicola a San 

Leonardo s přilehlou nemocnicí, výměnou za jeden menší kostel v přístavní oblasti.259 

Z toho je patrné, že se klášter snažil o posun svého majetku mimo brány města. Řeholní 

dům San Pantaleone nezaložil žádné dceřiné kláštery, spravoval však ženské kláštery San 

Cerbone ve Vacolli v diecézi Lucca a San Bernardo v Pise. Ve stejné chvíli, kdy došlo 

roku 1234260 k reformování kláštera San Cerbone cisterciáckým řádem, byl také opat San 

                                                
251 MITTARELLI, Johannes Benedicto a COSTADONI, Anselmo. Annales Camaldulenses Ordinis Sancti 

Benedicti : Quibus plura interseruntur tum ceteras Italico-monasticas res, tum historiam Ecclesiasticam 

remque Diplomaticam illustrantia. Benátky: Pasquali, 1755-1773, sv. IV, č. 2073, s. 452- 453. 
252 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, II, č. 35, s. 118. 
253 POTTHAST, A. Regesta pontificum, č. 9436, s. 806. 
254 POTTHAST, A. Regesta pontificum, č. 9436, s. 806. 
255 POTTHAST, A. Regesta pontificum, č. 9438, s. 806. 
256 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 64. 
257 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 67-68. 
258 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 70. 
259 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense nella Toscana, s. 64-65. 
260 POTTHAST, A. Regesta pontificum, č. 9438, s. 806. 
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Pantaleone pověřen jeho vizitacemi.261 K pověření vizitacemi přispěla očividně velká 

blízkost ženského řeholního domu, kláštery se nacházely přibližně čtyři kilometry od sebe. 

Klášter San Bernardo byl k cisterciáckému řádu připojen v roce 1279262 jako přímá filiace 

ženského kláštera Santa Croce alla Foce dell’Arno v Marina di Pisa. Roku 1307 schvaloval 

opat San Pantaleone finanční transakci San Bernardo, jednalo se o prodej části jeho 

majetku.263 Tento akt dokazuje alespoň dočasné pověření San Pantaleone správou San 

Bernardo. 

V roce 1254 je zmíněna účast opata ze San Pantaleone na generální kapitule 

cisterciáckého řádu.264 O tři roky později byl klášter osvobozen od církevních poplatků 

bulou papeže Alexandra IV., kde je uveden jako filiace San Galgana.265 Úcta a prestiž 

mateřského San Galgana se tímto aktem viditelně odrazila i na jeho filiacích. Zdá se, že 

během 13. století klášter San Pantaleone netrpěl významnými krizemi. Jeho hospodářské 

situaci kromě neplacení církevních poplatků napomohlo také získání práva na volný 

obchod roku 1296. Počátku nového století pak dosáhl ve velmi dobrém ekonomickém 

stavu, jenž zůstával stabilní minimálně do poloviny 14. století. Avšak počátkem 15. století 

klášter San Pantaleone potkal osud mnohých dalších opatství. Byla nad ním zřízena 

commenda,266 jež spočívala v tom, že opatství bylo svěřeno titulárnímu opatovi, který žil 

často daleko od řeholního domu a nejvíce se zabýval pobíráním různých výnosů.267 

Commenda zřejmě způsobila hospodářský úpadek kláštera, který byl následně v roce 1440 

cisterciáky opuštěn poté, co jej papež Evžen IV. předal s veškerým jeho majetkem 

katedrále v Lucce.268 V předešlém roce je také naposledy zmíněna účast opata San 

Pantaleone na generální kapitule.269 Je možné předložit hypotézu, že i San Pantaleone bylo 

poničeno vojsky Florencie v roce 1432, stejně jako nedaleké kláštery San Michele alla 

Verruca a Santa Maria di Mirteto. San Michele se sice nacházel nedaleko významné 

pevnosti, avšak Mirteto již dále a v méně přístupné oblasti v prudkém terénu, oproti němuž 

má San Pantaleone mnohem přístupnější polohu v údolí. Tato událost pak mohla zasadit 

konečnou ránu ekonomicky upadajícímu opatství. 

                                                
261 POTTHAST, A. Regesta pontificum, č. 9436, s. 806. 
262 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, sv. III, č. 92, s. 194-195. 
263 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 117, 72. 
264 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, II, č. 34, s. 407: „petitio abbatis Sancti Pantaleonis in festo 

eiusdem sancti faciendo in domo sua cum una missa et XII lectionibus exauditur“. 
265 CANESTRELLI, A. L’abbazia di S. Galgano, s. 6. 
266 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 71-72. 
267 ALBERGO, V. a VATTI, R. La splendida storia, s. 24. 
268 REPETTI, E. Dizionario Geografico, II, s. 73. 
269 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, sv. IV, č. 41. 
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4.1.3 San Michele alla Verruca 

Klášter vznikl na vrcholcích zvaných Monte Pisano, konkrétně mezi vrcholy hor 

Monte Grande a Monte Verruca270 ve výšce 454 metrů nad mořem, jen 9 km vzdušnou 

čarou na východ od Pisy. Byl postaven bezprostředně pod pevností na vrcholu Monte 

Verruca, která dominuje údolí řeky Arno, zvanému Valdarno.  

Již v 9. století tam stála kaple Sant’Angelo v majetku biskupství v Lucce, přestože 

se jednalo o diecézi Pisa.271 Klášter vznikl původně jako fundace benediktinů, na konci 10. 

století založil převorství San Michele alla Verruca toskánský markýz Ugo.272 Následně toto 

převorství daroval biskup z Luccy opatu kláštera San Salvatore di Sesto. Benediktini ze 

San Michele koupili v roce 1084 hospic v Pise u kostela San Nicola a přidružený klášter ve 

Via Santa Maria, který byl používán mnichy, když nutně museli pobývat ve městě.273  

Klášter San Michele byl ve 12. století velice významný a vlastnil síť majetků, 

kterou zachycuje bula papeže Inocence III. z roku 1209.274 Ta je důležitá, protože ze 13. 

století neexistují žádné dokumenty s majetkovými právy kláštera, takže je nutné orientovat 

se podle ní, i co se týče majetku cisterciáků. Klášter měl podle buly mnohé majetky 

a výsady včetně té vybrat si biskupa, jemuž předá pravomoc svěcení,275 což koresponduje 

s výsadou cisterciáckého řádu, kterou získal v padesátých letech 12. století.276 K výměně 

mnišského řádu v klášteře San Michele došlo zřejmě v rozporu s vůlí zástupců města Pisa, 

jehož podesta byl v roce 1260 informován, že opat ze San Galgana chce vyměnit San 

Michele za městský kostel San Paolo a Ripa d’Arno, k čemuž mělo město velmi negativní 

postoj zřejmě ze strachu, že dojde k rozptýlení majetků kláštera. Město však nebylo 

v příznivé situaci i kvůli průchodu armád Toskánskem v lednu 1260 před bitvou 

u Montaperti mezi Florencií a Sienou, takže do situace nezasáhlo. Klášter San Galgano 

tedy získal San Michele alla Verruca jako svou filiaci, podle přání zemřelého papeže 

Alexandra IV. po projednání generální kapitulou roku 1261.277 Následně tedy cisterciáci 

vystřídali benediktinský konvent mezi lety 1261 – 1263.278  

                                                
270 Verruca znamená italsky bradavice, jež tvar hory připomíná. Opatství tedy získalo název po této hoře. 
271 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 74. 
272 GUIDOTTI, A. a CIRRI, G. Dalle abbazie, l'Europa, s. 213. 
273 VITI, G. < https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1066>. 
274 UGHELLO, F. Italia Sacra, sv. III, 1717, s. 421. 
275 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 75-77. 
276 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu, s. 50. 
277 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, sv. II, č. 25, s. 480. 
278 V listině z 30. října 1263 je již klášter uveden jako cisterciácký (Archivio diocesano di Pisa, fond Luoghi 

vari, Monte Verruca. SORIANI INNOCENTI, Marina, ed. Carte dell'archivio arcivescovile di Pisa: 1251-

1280. Pisa: Pacini 1988, č. 39, s. 83). Také DAL PRÁ, L. Abbazie cistercensi in Italia. Repertorio, in: 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/autoren.php?name=Guidotti%2C+Alessandro
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/autoren.php?name=Cirri%2C+Graziella
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Dalle+abbazie%2C+l%27Europa.+I+nuovi+germogli+del+seme+benedettino&pk=1201756
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Klášter stále vlastnil mnohé majetky, mezi nimi i výše zmíněný klášter San Nicola 

a také San Leonardi de Pratuscello s přilehlým hospicem v Pise. Titul opata kláštera San 

Michele byl spojován s titulem opata San Nicola, hlava kláštera tak jednala zejména 

v hospodářských záležitostech za oba řeholní domy.279 Od druhé poloviny 13. století však 

údajně docházelo k postupnému úpadku kláštera, který je znatelný i z archeologických 

nálezů.280 Cisterciáci byli nějakým způsobem na Monte Pisano nespokojeni, protože roku 

1271 nechal opat San Michele hledat nové místo pro klášter, což přednesl na generální 

kapitule.281  

Jisté je, že předchozí tříleté období 1266 – 1268 nebylo předzvěstí dobrých 

vyhlídek pro město Pisa. Po porážce Manfréda Sicilského a následně i Konradina Karlem 

z Anjou a po přechodu Sieny na stranu guelfů byla přímořská Pisa v Toskánsku izolovaná, 

což ji vystavovalo neustálému napětí a střetům s Luccou a také s Florencií. Ostatní kláštery 

na Monte Pisano neměly podobné záměry změnit místo usídlení jako San Michele. 

Pravděpodobnou příčinou byl fakt, že se klášter nacházel pár set metrů od jedné 

z nejmocnějších pevností v oblasti Pisy, a proto by mu v případě války hrozilo nejen 

nebezpečí vyplenění a ohrožení bezpečnosti klášterního společenství, ale mohl by se také 

ocitnout uprostřed obléhání s následnou nemožností pokračovat v normálním cenobitickém 

způsobu života. Nejpozději v roce 1296 získal klášter San Michele cisterciáckou filiaci 

Sant'Ermete, tehdy se totiž název řeholního domu objevuje poprvé v titulu opata.282 Tento 

klášter, za východní bránou Pisy, na levém břehu Arna, byl podle názvu údolí později 

nazýván Sant'Ermete all Orticaia.283 Cisterciáci v Sant´Ermete zjevně našli to, co po 

dlouhou dobu postrádali v San Michele. Místo bylo v dostatečné vzdálenosti od města, 

takže klid, který mniši potřebovali pro liturgické a duchovní potřeby, mohl být 

respektován. Na druhou stranu nebylo jeho umístění zdaleka tak izolované jako Monte 

Verruca, takže v případě potřeby mohly mnichy v krátké době uchránit zdi města. Roku 

1296 cisterciáci postoupili augustiniánům městské kostely San Nicola a San Leonardi de 

Pratuscello s přilehlou nemocnicí v Pise výměnou za kostel Santa Maria de Capolecchio 

v přístavní oblasti. Klášter přesouval své majetky mimo město, podobně jako San 

                                                                                                                                              
LEKAI, L. J. I cistercensi a NEGRI, D. Abbazie cistercensi, s. 242 datuje příchod cisterciáků rokem 1261. 

Oproti tomu DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, Genealogia. udává rok 1226.  
279 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 82. 
280 GUIDOTTI, A. a CIRRI, G. Dalle abbazie, l'Europa, s. 214. 
281 CANIVEZ J. M. Statuta Capitulorum, sv. III, č. 56, s. 101. 
282 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 84-86. 
283 < https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1992>. Podle DAILLIEZ, L. Abbazie cistercensi, 

Genealogia již v roce 1227. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/autoren.php?name=Guidotti%2C+Alessandro
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/autoren.php?name=Cirri%2C+Graziella
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Dalle+abbazie%2C+l%27Europa.+I+nuovi+germogli+del+seme+benedettino&pk=1201756
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Pantaleone. V roce 1299 se s největší pravděpodobností celý klášter přestěhoval do 

Sant'Ermete. Dost možná z výše zmíněných důvodů a také pro nedostatečný počet dvanácti 

mnichů na dva kláštery. Když se politické poměry uklidnily, mniši se do San Michele 

navrátili. Celý klášterní komplex v polovině 14. století prošel rozsáhlými rekonstrukcemi, 

a to zjevně za značné náklady. Navíc se zdá, že komunita zůstala do zániku opatství 

poměrně početná, vzhledem k tomu, že byl archeology identifikován cisterciácký hřbitov 

s mnoha pohřbenými a také místnosti určené pro konvrše.284  

Na konci 14. století byl se San Michele alla Verruca sloučen nedaleký cisterciácký 

řeholní dům zvaný Santa Maria del Mirteto,285 který se nacházel rovněž na vrcholcích 

pohoří Monte Pisano nedaleko Montemagno, asi třináct kilometrů od San Michele. 

Cisterciáčtí mniši se tam usadili nejpozději v roce 1227.286 O klášteru se dozvídáme 

z breve papeže Řehoře IX. z roku 1227 opatu z kamaldulského kláštera San Zeno v Pise, 

které zmiňuje opata kláštera cisterciáků Santa Maria del Mirteto v diecézi Pisa.287 Druhý 

řeholní dům cisterciáckého řádu založený v Toskánsku,288 byl zároveň jeden z mála 

klášterů založených v tomto regionu ve 13. století, jenž nebyl filiací San Galgano. Ve 

statutech generální kapituly z roku 1257 je údaj, že mateřským klášterem Santa Maria del 

Mirteto byl cisterciácký řeholní dům San Bernardo di Fontevivo v diecézi Parma.289  

Nakonec bylo v roce 1432 opatství San Michele alla Verruca zcela zničeno 

florentskými jednotkami, které obléhaly nedalekou pevnost.290 Došlo tedy na obavy, díky 

nimž se mniši již v předešlé době chtěli vyhnout životu v blízkosti pevnosti 

během politicky nestabilní situace. Zároveň byl poničen klášter Santa Maria del Mirteto, 

pravděpodobně rovněž Florenťany.291 Mniši se po zničení opatství přesunuli znovu do 

Sant'Ermete a následně se v roce 1470 přestěhovali do kláštera San Benedetto di 

Pontonario v Pise.292 

                                                
284 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 86-89. Více: FRANCOVICH, Riccardo, GELICHI, Sauro, 

Monasteri e castelli fra X e XII secolo. Il caso di San Michele alla Verruca e le altre ricerche storico-

archeologiche nella Tuscia occidentale, Florencie, All'Insegna del Giglio, 2003 
285 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 60. 
286 DAL PRÁ, L. Abbazie cistercensi in Italia. Repertorio, in: LEKAI, L. J. I cistercensi. 
287 MITTARELLI, J. B. a COSTADONI, A. Annales Camaldulenses, s. 452- 453. 
288 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 49. 
289 CANIVEZ, J. M. Statuta Capitulorum, II, č. 34, s. 431. 
290 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 88-89. 
291 COLOMBINI, G. L'Ordine cistercense, s. 60. 
292 VITI. G. < https://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1066>. 
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5 Závěr 

Diplomová práce, jež směřovala k vyřešení otázky poměrně pozdního usazení 

významného řádu cisterciáků na území italského Toskánska, se dále zaměřovala 

na vylíčení procesu založení prvního kláštera cisterciáků v regionu, San Galgano, jenž se 

nakonec stal tak úspěšným, že pod něj následně spadaly téměř všechny další filiace 

cisterciáků na toskánském území. Práce se poté soustředila na tři mužské filiace San 

Galgana vzniklé během 13. století, v době, kdy bylo také zřízeno nejvíce cisterciáckých 

řeholních domů na toskánském území, aby pak mohlo dojít k jejich komparaci v různých 

aspektech. 

Jak již bylo mnohokrát řečeno, cisterciácký řád byl díky své někdejší oblibě již 

v polovině 12. století rozšířený téměř po celé Evropě, včetně regionů sousedících 

s Toskánskem: Ligirií a Laziem. Příčiny jeho relativně pozdějšího usazení jsou poměrně 

různorodé, týkají se především působení dalších řeholních řádů na území, sporadické 

dostupnosti volné půdy v Toskánsku a absence podpory místních i vyšších autorit. 

K relativně pozdní expanzi cisterciáckého řádu do Toskánska došlo zejména díky působení 

dalších místních řádů, jako byly vallombrosiáni, kamaldulové a humiliáti, které zaplnily 

lokality potenciálně vhodné pro cisterciáky. V Toskánsku bylo v rozpuku také hnutí 

eremitů, s nímž byly spojeny osobnosti svatých zakladatelů, stejně jako s místními řády, 

takováto osobnost však cisterciákům scházela. Pozdní rozšíření se navíc krylo 

s hromadným příchodem mendikantů, který ještě snižoval možnosti usídlení mnišských 

řádů. Cisterciáci se zaměřovali na zúrodnění ještě neobdělávané půdy, v Toskánsku ve 13. 

století jí však byl nedostatek. Vlastníky půdy zde byly starší náboženské instituce stejně 

jako místní řeholní řády, laičtí investoři z měst a dalších menších center, a velmi rozšířené 

venkovské obyvatelstvo. K tomu cisterciáci mnohdy postrádali podporu místních autorit, 

byli strukturálně slabí v mnoha částech regionu a omezení politickou mocí měst, zejména 

městských komun. Z výše zmíněných důvodů nebylo jednoduché ani po úspěšně 

vytvořených fundacích zakládat další. Přesto některé cisterciácké kláštery nakonec hrály 

významnou roli v sociálních a ekonomických poměrech Toskánska. Podařilo se jim 

udržovat kontakty s vyšším klérem a spolupracovali s laickými autoritami především z řad 

měšťanů.  

Poprvé se pokusil o zavedení cisterciáků do Toskánska již v roce 1141 budoucí 

papež Evžen III., tento pokus se však nezdařil pravděpodobně díky absenci podpory nějaké 
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vyšší autority. Druhý, tentokrát již úspěšný pokus, je spojen s osobou budoucího císaře 

Jindřicha VI., jehož nejspíše přiměl k institucionalizaci prvního řádového domu cisterciáků 

na území Toskánska volterrský biskup na straně ghibellinů. Pro zavedení komunity na 

Montesiepi bylo využito místa spojeného s eremitou Galganem Guidottim prohlášeného za 

svatého papežem Luciem III. pocházejícím z toskánské Luccy. Důvodem uvedení 

cisterciáků volterrským biskupem byla zejména snaha upevnit vliv na hranicích své a 

sienské diecéze a potřeba podpory ve vztazích s kapitulou. 

Se založením prvního kláštera cisterciáků v Toskánsku se pojí otázka, proč mnichy 

přitahovala lokalita na Montesiepi. Atraktivitu místa mohla vyvolávat kromě nerostného 

bohatství také výhodná poloha nedaleko cesty do Říma a zároveň na hraničních 

pozemcích, kde byl možný předpoklad využití  podpory různých autorit. Souvislost mezi 

Galganem a cisterciáky sice neexistovala, usídlení u jeho hrobky však mohlo dodat 

mnichům osobnost světce, který by byl vkládán do kontextu s jejich řeholním domem. 

Úcta ke sv. Galganovi mohla eskalovat právě v době konání křížových výprav, neboť díky 

svému meči vklíněnému do skály mohl připomínat křesťanského rytíře. Každopádně byl 

kult sv. Galgana pro cisterciáky důležitý, jelikož se asi po sto letech od svého usazení 

snažili o legitimizaci vztahu se světcem vytvářením záměrně zkreslených legend o jeho 

životě. Díky usazujícím se eremitům bylo na Montesiepi již zavedené místo uctívání, které 

však mohly církevní autority využít spíše v institucionalizované formě, čehož se tehdy 

zhostil právě volterrský biskup. Cisterciáci tak příchodem na Montesiepi využili 

příležitosti, kterou jim poskytl za podpory římského císaře. 

Klášter formující se mezi lety 1181 – 1201 definitivně potvrdil papež Inocenc III., 

který byl nakloněn cisterciáckému řádu obzvláště díky jeho jednotnosti. Opatství, které 

získalo velkou samostatnost a bylo dostatečně zabezpečeno, mělo kolonizovat řídce 

osídlenou oblast horního toku řeky Merse. Klášter následně podporovali i další římští 

císaři, Ota IV. Brunšvický a jeho nástupce Fridrich II. Štaufský, jenž udržoval styky s  

Casamari, mateřským opatstvím San Galgana. Není tedy divu, že udělil privilegia jedné 

z jeho filiací, stejně jako mnohým klášterům v Itálii, čímž se snažil rozšířit své opěrné 

body v této zemi. Značné donace papežů, císařů a šlechty způsobily citelný ekonomický 

rozkvět a růst významu kláštera San Galgano umožňující zakládání vlastních dceřiných 

řádových domů, což se neobešlo bez pomoci pontifiků, jimiž byli Řehoř IX. a Alexandr 

IV. Díky papeži Řehoři IX. byli zavedeni cisterciáci do mnoha mužských i ženských filiací 

kláštera San Galgano v Toskánsku, což se ve třicátých letech 13. století týkalo mužských 
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klášterů San Pantaleone di Monte Faeta a San Salvatore di Settimo, kde zase příchod řádu 

zajišťoval florentský biskup na straně guelfů. Jak je vidět, přestože cisterciácký řád byl 

formálně podřízen pouze papeži a dostával také od pontifiků četná privilegia vymaňující 

ho z vlivu biskupů, přinejmenším na území Toskánska dva z biskupů zprostředkovali 

zavedení bílých mnichů do své diecéze. Pravděpodobně předpokládali, že by cisterciáci 

v Toskánsku nedokázali získat takovou politickou moc, aby se odpoutali od vlivu 

biskupství. Reformu kláštera San Michele alla Verruca pak začal zprostředkovávat papež 

Alexandr IV. Ve všech třech filiacích kláštera San Galgano vzniklých ve 13. století došlo 

k nahrazení konventu jiné obedience v již existujícím řádovém domě, což bylo na území 

Itálie poměrně obvyklé. V San Salvatore a v San Michele zaujali cisterciáci místo 

benediktinů, v San Pantaleone augustiniánů kanovníků. Výhodou během této změny 

konventu byly stávající majetky klášterů a již zavedené struktury sociálních, 

ekonomických a politických vazeb.  

S cisterciáky v Toskánsku hojně spolupracovaly městské komuny, využívaly jejich 

schopností především v administrativě. Sienská republika pověřovala mnichy ze San 

Galgana mnoha významnými funkcemi, mimo jiné se tam zhostili prestižní úlohy 

pokladníků, podobné, jaké dosáhli mniši ze San Salvatore di Settimo ve Florencii. Další 

dvě filiace San Pantaleone a San Michele alla Verruca nacházející se v horách nedaleko 

Luccy a Pisy takové funkce pravděpodobně nezastávaly, zřejmě proto, že byly situovány 

v izolovanějších lokalitách a snažily se věnovat více kontemplativnímu životu než 

spolupráci s městy. Přesto oba kláštery vlastnily každý jednu nemocnici a další majetky ve 

městě, jichž se však postupně zbavovaly a koncentrovaly své vlastnictví mimo brány měst. 

Některá cisterciácká opatství byla tvrdě zkoušena během vzájemných bojů 

toskánských měst. Siena a Florencie byly tradičními rivaly, nejen díky konkurenci 

v bankovnictví. Ve druhé polovině 14. století bylo florentskými vojsky rabováno San 

Galgano, centrum toskánských cisterciáků. V diecézi tehdy oslabené a izolované Pisy roku 

1432 podlehlo florentskému obléhání nedaleké pevnosti opatství San Michele alla Verruca 

a zároveň bylo poničeno další cisterciácké opatství Santa Maria di Mirteto. Je možné se 

domnívat, že i nedaleký klášter San Pantaleone byl nějakým způsobem zasažen, oproti 

klášteru Mirteto se nachází v mnohem přístupnějším terénu údolí a po osmi letech od 

dobývání byl cisterciáky opuštěn. Tyto události mohou naznačovat, že Florencie hrála 

mezi komunami v Toskánsku v tomto období zásadní úlohu a zároveň odrážejí klesající 

význam cisterciáckého řádu v regionu, jelikož oba kláštery na Monte Pisano již nebyly 
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cisterciáky obnoveny a prestiž kláštera San Galgano rovněž upadala, o čemž svědčí i jeho 

následný vývoj. 

O neblahý osud mnohých opatství v Itálii se zasloužila commenda, instituce, díky 

níž bývali klášterům přiděleni správci, kteří rozhodovali o jejich záležitostech a zřídkakdy 

sídlili v řeholních domech. Zřízení commendy nad San Pantaleone na počátku 15. století 

předznamenalo jeho výše zmíněný osud. Rovněž opatství San Galgano, jemuž byl přidělen 

první správce (commendatario) na počátku 16. století, začalo postupně upadat. Zcela 

opačný efekt mělo zavedení commendy u kláštera San Salvatore di Settimo roku 1436. 

Důkazem pozitivního vlivu může být následné zpravování významných cisterciáckých 

klášterů v Miláně a Římě po dvou desetiletích od počátku commendy. Tyto úspěchy 

kláštera odrážejí význam Florentské republiky, jež San Salvatore v tomto období stále 

podporovala. 

I na dnešním stavu řeholních domů je částečně patrné, kdy a jakým způsobem 

přestaly sloužit svému účelu. V žádném z klášterů dnes nežije jakákoli řeholní komunita, u 

jediného z nich funguje bývalý konventní kostel využívaný jako farní spolu s částí 

klášterních budov vyhrazených pro faru. Tímto v současnosti nejzachovalejším řeholním 

domem je San Salvatore di Settimo nacházející se dnes přímo ve městě Florencie. Budovy 

jádra kláštera jsou zachovalé, evidentně byly po delší dobu udržované a přestavované. 

Z kláštera San Galgano dnes nezbývá mnoho, zbytkům opatství dominuje budova 

konventního kostela bez střechy, s velkým kruhovým otvorem, vzpomínkou na již 

neexistující rozetu. Nedaleko ruin opatství lze spatřit v nedaleké kapli na Montesiepi také 

meč zaseknutý do skály sv. Galganem. Na místě, kde do 15. století stávalo opatství San 

Michele alla Verruca, se dnes nachází pouze půdorys kláštera odkrytý archeology a jediná 

stojící zeď, jíž je apsidální východní průčelí konventního kostela. Nejméně zachovalým 

klášterem je San Pantaleone di Monte Faeta, z něhož dnes zbývá jen nepatrná část kostela. 

Kláštery San Pantaleone di Monte Faeta a San Michele alla Verruca opuštěné 

cisterciáky v letech 1432 a 1440 již nebyly cisterciáckým řádem nikdy obnoveny. Chyběla 

jim pravděpodobně podpora města Pisa, jehož moc v období jejich zániku značně poklesla 

na úkor Florencie. Zároveň i cisterciácký řád, paralyzovaný do roku 1409 dokonce 

vnitřním rozkolem, již ztratil předchozí slávu, takže pravděpodobně i z tohoto důvodu 

nedošlo k nalezení nových podporovatelů k obnovení komunit bílých mnichů na Monte 

Pisano. Klášter San Galgano, kdysi centrum cisterciáků v Toskánsku, přes svůj někdejší 

význam rovněž podlehl zkáze. Opět je možné dát ho do souvislosti s upadajícím 
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významem cisterciáckého řádu a rovněž s pokleslým zájmem města Siena o řeholní dům a 

spolupráci s cisterciáky. Oproti tomu klášter San Salvatore di Settimo byl dlouhou dobu 

podporován městem Florencie, které navíc hrálo zásadní úlohu v toskánském regionu. Je 

možné se domnívat, že v podpoře klášterů těmito dvěma městy sehrála roli i geografická 

poloha. Klášter San Salvatore byl tak blízko Florencie, že je dnes její součástí, avšak 

opatství San Galgano vzdálené od Sieny asi pětatřicet kilometrů mohlo mít v tomto ohledu 

skutečnou nevýhodu. 
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Příloha 1: Seznam opatů kláštera San Galgano (1182 – 1503)293  

 

1. Bonus Gallus 1182 

2. Iacobus 1215 

3. Ioannes 1223 

4. Forensis 1237 

5. Beatus Raynerius de Belforte 1260 

6. Garzias 1297 

7. Talentus 1320 

8. Martinus 1321 

9. Placidus 1325 

10. Angelus 1333 

11. Ludovicus 1372 

12. Benedictus 1405 

13. Petrus 1421 

14. Comes Cacciacomes 1440 

15. Martinus Senensis 1451 

16. Angelus de Archangelis 1455 

17. Ioannes 1473 

18. Bartholomeus Senensis 

19. Antonius Americi de Balestaris 1486 

20. Honorius de Bartholonis Archiepus Abb. Commendatarius 1503 

 

 

                                                
293 Archivio di Stato Firenze, LEOPOLDO, Pietro, ed. Compagnie religiose soppresse, sv. 2940. 
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Obrázek 9: San Pantaleone di Monte Faeta. Autor fotografie: Stephen Tobin. 

 

Obrázek 10: San Pantaleone di Monte Faeta. Autor fotografie: Stephen Tobin. 
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Obrázek 11: Kostel kláštera Santa Maria Mirteto. Autorka fotografie: Kateřina Tylová. 

 

Obrázek 12: Santa Maria Mirteto: kašna. Autorka fotografie: Kateřina Tylová. 


