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Ogrody klasztorne na świecie
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Jednym z najstarszych dokumentów, które informują o klasztornych ogrodach jest 
plan opactwa w Sankt Gallen (Szwajcaria).

W VII wieku irlandzki mnich św. Gall (Gaweł) osiadł tam prowadząc pustelnicze życie. 
Kiedy umarł, nad jego grobem wybudowano kościół i klasztor, które były zalążkiem 

przyszłego opactwa benedyktyńskiego. 
W wiekach IX-XI był to jeden z najważniejszych europejskich ośrodków monastycznej 

kultury i sztuki. Obecnie na miejscu średniowiecznego klasztoru znajduje się 
późnobarokowy zespół opactwa z XVIII wieku.

Na podstawie planu opactwa w Sankt Gallen można wyróżnić kilka rodzajów 
ogrodów. Najważniejszy, główny, usytuowany był w centrum klasztoru, 

zwykle w wirydarzu otoczonym krużgankami. 
Było to doskonałe miejsce do skupienia, modlitwy, lektury świętych pism czy 

religijnych dysput, ale też do kontemplacji dzieła Stwórcy – kwiatów czy zwabionych 
przez nich owadów. 

Oprócz tego w klasztorach powstawały ogrody uprawne – dostarczały warzyw 
i owoców na bieżące potrzeby klasztoru, często także zapewniały utrzymanie 

mnichom (sprzedaż nadwyżek upraw) – sady, warzywniaki, winnice, ogródki ziołowe 
(herbaria; zwykle w pobliżu infirmerii).
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Sanktuarium Ecce Homo

Okolice Villa de Leyva, Kolumbia

Klasztor dominikanów wzniesiony w 1620 roku, obecnie muzeum. 
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Wirydarz klasztoru Ecce Homo.
Studnia w centrum wirydarza nie tylko dostarczała wody do podlewania 

roślin, ale była też symbolem rajskiego źródła życia. 
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Jak przystało na miasto z „glinianymi” 
tradycjami, na niewielkim rynku 
ustawiono gliniane rzeźby. Nawiązują 
do tradycyjnych zawodów, są 
wyobrażeniami świętych, z Matką 
Boską Gromniczną w centralnym 
miejscu. Nie bez powodu, gdyż 
siedem kilometrów dalej znajduje się 
klasztor Matki Boskiej Gromnicznej 
(Monasterio de la Candelaria; la 
candela – świeca).

Ráquira, Kolumbia. Nazwa wioski w języku Indian Chibcha oznacza „miasto 
garnków”, a występująca w regionie glinka wykorzystywana była do wyrabiania 

niezbędnych utensyliów kuchennych na długo przed przybyciem Hiszpanów.
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Grupa pustelników przybyła w te strony w 1588 roku. 
Zamieszkali w jaskiniach i szałasach, wznieśli niewielką kaplicę. 

Miejsce to znane było jako „El desierto de la Candelaria” (Pustynia Candelarii) –
nawiązując do suchego, bezludnego miejsca ich pustelniczego życia. 

Piętnaście lat później wystąpili do prowincjała zakonu augustianów, Mateo Delgado, 
o włączenie ich do zakonu, co nastąpiło w 1604 roku. Obecne zabudowania z 1661 roku.
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W zabudowaniach 
klasztornych wokół dwóch 
wirydarzy znajduje się 
obecnie muzeum, wokół 
trzeciego jest teraz hotel.
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Kościół i klasztor św. Franciszka (Iglesia y 
Convento de San Francisco) w Quito (Ekwador). 
Budowa trwała prawie 143 lata (1537–1680). 
Jest to największy zespół architektoniczny 
wśród kolonialnych zespołów klasztornych 
Ameryki Łacińskiej; z tego powodu jest czasem 
nazywana „Eskorialem Nowego Świata”.
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Budowę klasztoru i kościoła św. Franciszka w Granadzie (Nikaragua) rozpoczęto 
w 1529 roku. Nie przetrwał zawieruch dziejowych, spalony przez pirata 

Morgana. Obecna bryła kościoła pochodzi z lat 1867–1898 r.
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Klasztor przekształcono w muzeum 
sztuki prekolumbijskiej. Polichromia na 
ścianach wirydarza to realistyczno-
abstrakcyjne sceny nawiązujące do 
kosmologii plemion zamieszkujących te 
tereny przed konkwistą. 
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Klasztor Santa Teresa. Potosí, Boliwia
Klasztor sióstr karmelitanek z 1685 roku, obecnie nadal czynny. Mieszka w nim 

kilka sióstr, które m.in. prowadzą muzeum w zabudowaniach klasztoru.
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Ogród w jednym z wirydarzy klasztoru Santa Teresa
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Arequipa, Peru. Monasterio de Santa Catalina – klasztor św. Katarzyny 
Sieneńskiej. Wybudowany w 1580 roku, otoczony murami w obrębie których 

wyodrębniono pięć ulic.

Wstąpienie do tego klasztoru w pierwszym 
okresie jego funkcjonowania było tak 
popularne, że trzeba było dokonywać 
wyborów, ponieważ brakowało miejsc dla 
wszystkich chętnych. Rekrutacją zajmowała 
się siostra przełożona, dokonując 
„właściwych” wyborów – do klasztoru 
trafiały córy najbogatszych rodzin wraz 
z odpowiednim wianem. Przyzwyczajone do 
życia w luksusie zamykały się w klasztornych 
murach wraz ze służkami, głównie 
czarnoskórymi niewolnicami. W okresie 
największej świetności w klasztorze żyło 150 
zakonnic i trzy razy tyle osób należących do 
służby. Przyjęcia były tutaj codzienną 
rozrywką.
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W tak dużym klasztorze i wirydarzy było kilka. 
Tak obecnie wyglądają niektóre z nich. 
Poza tym prawie każdy zaułek tego miasta 
w mieście również jest wypełniony 
roślinnością. 
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W 1871 roku do klasztoru 
przybyła siostra Josefa Cadena, 
przysłana przez papieża Piusa 
IX z misją „zrobienia porządku”. 
Misję swoją wypełniła. Życie w 
klasztorze wróciło do zakonnej 
normy. 
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O ogrodach pamiętano nawet wznosząc budowle nie będące klasztorami 
- albo mające być nie tylko klasztorami. 

El edificio San Ignacio – Budynek San Ignacio to historyczna siedziba Uniwersytetu 
Antioquia w Medellín (Kolumbia). Dekretem z 9 lutego 1801 roku król Karol IV 

zezwolił na utworzenie w Medellin Kolegium Franciszkanów i w 1803 roku 
rozpoczęto budowę „Iglesia-Convento-Colegio” (Kościoła – Klasztoru – Koledżu).
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Budowa zespołu skupionego wokół 
dwóch wirydarzy trwała do 1850 roku, 
w latach 1908–1928 została 
przeprowadzona gruntowna 
przebudowa. 

Obecnie mieszczą się tutaj 
instytucje kulturalne (m.in. 
biblioteka, muzeum, radiostacja) 
związane z działalnością 
Uniwersytetu Antioquia. 
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Ogród Niepokalanej – Mugenzai no 
Sono; Nagasaki.

O. Kolbe przebywał w Japonii w 
latach 1930–1934. Jego projekt 
utworzenia ogrodu ze stacjami 
tajemnic różańcowych został 
zrealizowany w 1940 roku, już po 
wyjeździe o. Kolbe z Japonii.
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Pierwotnie teren ten był częścią klasztoru dominikanów (1551–1608), później (do 1994 roku) 
był zajęty przez armię meksykańską. Kiedy garnizon został przeniesiony, planowano przeznaczyć 
klasztor i ogród na luksusowy hotel, ale grupa miłośników stanu Oaxaca optowała za ogrodem, 

który został otwarty w 1998 roku. Ogród nie jest duży, obejmuje powierzchnię 2-3 ha.  
Zabudowania klasztorne zajmuje Centrum Kulturalne Santo Domingo.

Jardín Etnobotánico de Oaxaca, Meksyk (ogród etnobotaniczny – czyli ogród, 
którego „celem jest badanie relacji między roślinami a ludźmi”) jest miejscem 
założonym współcześnie, ale nawiązującym do tradycji ogrodów klasztornych
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Wszystkie drzewa i rośliny znajdujące się w ogrodzie zostały specjalnie sprowadzone 
z innych miejsc w całym stanie Oaxaca – miejsc, które zostały przeznaczone na inwestycje 

i roślinom tym groziła zagłada. Każda roślina ma tutaj swoją historię.
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Ogrody w klasztorach miały sprzyjać skupieniu, modlitwie, medytacji. Chyba jednak 
żadna religia świata nie przywiązuje tak wielkiej wagi do medytacji jak buddyzm. 

I chociaż w literaturze rzadko spotyka się pojęcie „ogrody buddyjskie” (z wyjątkiem 
„ogrodów zen”), to niewątpliwie otoczenie klasztorów buddyjskich niejednokrotnie 

ma charakter ogrodu. 

Pierwsze klasztory buddyjskie 
powstawały spontanicznie dzięki 
hojnym świeckim wyznawcom Buddy. 
Budowano je w parkach –
wystarczająco blisko ludzkich siedzib 
aby mnisi mogli prosić o jałmużnę ale 
wystarczająco daleko by mieli pod 
dostatkiem spokoju do medytacji.  
Nieodłącznym elementem klasztorów 
buddyjskich jest drzewo Bodhi, czyli 
figowiec pagodowy (Ficus religiosa). 



ogrody.tpnk.org.pl25

Wszystkie drzewa Bodhi
pochodzą ze szczepów 
drzewa rosnącego w Bodh
Gaja (obecnie miejscowość 
w indyjskim stanie Bihar), 
pod którym Budda 
Siakjamuni osiągnął 
oświecenie. 

Wyraz bodhi w sanskrycie oznacza  właśnie oświecenie. 
Jako symbol Buddy i Oświecenia, i ochrony, i pokoju, i możliwości tkwiących 

w każdym człowieku, otaczane są kapliczkami, figurami buddów
i bodhisattwów, wieszane są na ich gałęziach flagi modlitewne, a przed nimi 

palone kadzidełka. 
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Sri Maha Bodhi – Anuradhapura, Sri Lanka – to świątynia świętego drzewa wyhodowanego 
ze szczepu figowca, pod którym medytował Budda, przywieziona na Sri Lankę w III w. 

p.n.ne., równocześnie z przybyciem mnicha Mahindy, który został wysłany na wyspę przez 
cesarza Aśokę aby szerzył na wyspie buddyzm. Badania potwierdzają, że jest to najstarsze 

na świecie drzewo, liczące ponad 2000 lat. 

Co więcej, przez cały ten 
okres, niezależnie od losów 
kraju, nawet w czasach 
wojen czy okresów okupacji, 
drzewo to było i jest 
„zaopiekowane” oraz 
posiada ciągłą 
„dokumentację” swojego 
istnienia. Nieprzerwanie od 
dwudziestu kilku wieków są 
ludzie pielęgnujący je 
i pielgrzymujący do niego. 
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W otoczeniu wielu buddyjskich 
klasztorów można spotkać 

niekanoniczną postać śmiejącego się 
Buddy (często spotyka się tez 

określenie: uśmiechnięty mnich 
buddyjski). Należy ona bardziej do 

sfery chińskiego folkloru niż do 
panteonu buddyjskiego. 

Traktowana jest jako 
symbol szczęścia i pomyślności. 
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Nurtem buddyzmu, który najczęściej kojarzy się z ogrodami jest zen (dosł. cicha medytacja, 
religijna kontemplacja). Z założenia ogród miał być miejscem dla ascetów niezbędnym do 

osiągnięcia spokoju i równowagi. W VI wieku sztuka ogrodów, wraz z buddyzmem dotarła do 
Japonii a z biegiem wieków Japończycy wykształcili własny styl. 

Powstanie niemal każdej świątyni, czy raczej każdego zespołu świątynnego, wiązało się 
z założeniem ogrodu otaczającego świątynne pawilony, doskonale zintegrowanego 

z przybytkiem, który otaczał i którego część stanowił.

Duże upowszechnienie ogrodów zen nastąpiło w X wieku, zakładali je i mnisi i arystokraci.
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Nanzen-ji. Kioto, Japonia –
główna świątynia/siedziba
rinzai, sekty zen

Klasztor został wybudowany w miejscu, 
na którym znajdowała się rezydencja 

cesarza Kameyamy (1260–1274). 
Kameyama zaprosił do swojej posiadłości 

mnicha Fumona i wybudował dla niego 
świątynię. W 1291 roku cała posiadłość 

stała się własnością klasztoru.
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Ogród oliwny przy Świątyni Salomona w Sao Paulo (przybytek Kościoła Powszechnego 
Królestwa Bożego, kościoła neozielonoświątkowego założonego w 1977 roku przez Edira

Macedo) ma przypominać o ogrodzie Getsemani (Ogrójec/Ogród Oliwny).



Zrealizowano w ramach projektu „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii”,

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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