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I. Bernardo Tolomei 
Zakladatelem olivetánské kongregace je Bernardo Tolomei, křestním jménem 

Giovanni. Narodil se v sienské šlechtické rodině roku 1272 a zemřel na mor roku 
1348. V mládí byl vychováván svým strýcem dominikánem, který měl na něj velký 
vliv. Podle legendy sloužil jeden čas ve vojsku Rudolfa Habsburského a potom byl 
zvolen do nejvyššího úřadu sienské městské rady. Když byl stižen slepotou, pomohly 
mu údajně modlitby k Panně Marii. Tehdy prožil vnitřní obrácení k víře a stáhnul se 
se dvěmi druhy - Patrizio Patrizim a Ambrogio Piccolominim na osamělé místo 
jménem Accona jihozápadně od Sieny (diecéze Arezzo). Tento pozemek patřil 
Giovanniho rodině a ten jej přejmenoval bilbickým jménem hora olivetská a zasvětil 
Panně Marii. Zde také přijal mnišské jméno Bernardo údajně kvůli svému obdivu 
k sv. Bernardovi z Clairvaux. Fundace kláštera v Acconě se velmi rychle rozšiřovala. 
Roku 1319 Guido Tarlati biskup z Arezza kanonicky schvaluje novou fundaci 
s dodatkem, že mniši vybudují instituci na základě Benediktovy řehole. Od té se liší 
jen v několika bodech. Například opat je volen pouze na jeden rok. Aby Tolomei 
prokázal svou velkou pokoru, byl prvním opatem zvolen Patrizio Patrizi. Od roku 
1321 až do své smrti je pak opatem volen Bernardo. Jedinými dochovanými 
prameny, které zachycují jeho myšlenkový svět, je přibližně 40 dopisů. Ty byly 
objeveny a publikovány až ve 20. století (A. Donatelli, Giovanni B.T. Padre e Maestro 
di Monaci, 1977, 93-181). Protože dosud není známo, kde byl pohřben, byly všechny 
pokusy o jeho svatořečení neúspěšné. Roku 1644 byl ale blahoslaven. 

 
II. Olivetáni 
Řád olivetánů již za Bernardova života rychle rostl. Roku 1322 byl založen u 

městských bran Sieny klášter San Bendetto a Porta Tufi. Následovaly jej různé 
kláštery po celém Toskánsku. Roku 1344 měl řád již 10 domů. Tak vzniknula 
kongregace řádu benediktinů nazvaná „z Hory Olivetské“ (olivetáni). Dne 21. ledna 
1344 byla kanonicky uznána papežem Klimentem VI. Kongregace byla nejdříve 
chápána jen jako rozšíření konventu z Monte Oliveto a měla jen jednoho opata, který 
byl volen každý rok. Představení jednotlivých domů měli jen titul převora. Po uznání 
papežem byla každoroční volba opuštěna a byla posílena nezávislost jednotlivých 
klášterů. Aby bylo jméno zakládacího kláštera odlišeno od názvu řádu a aby byla 
potvrzena jeho centrální pozice, byl přejmenován na Monte Oliveto Maggiore. 
Olivetánští mniši oblékající se do bílých hábitů se brzy rozšířili za hranice Toskánska. 
Roku 1400 měla konregace už 23 klášterů, ve kterých žilo celkem 318 mnichů. Ze 
střední Itálie se rozšířili do Padovy, Bologni, Janova a Milána. Roku 1450 už měl řád 
30 klášterů, např. v Benátkách, Neapoli, Ferraře, aj. s celkem 379 mnichy. Nejednalo 
se vždy o nová založení, protože olivetáni byli povoláváni také k reformování starých 
klášterů. Kláštery Santa Giustina v Padově (1408) a Montecassino (1494), obnovili 
v duchu řehole, ale nemohli se zde nastálo usadit. Naopak jimi reformované kláštery 
Rodengo u Brescie, Sassovivo u Foligna, S. Vittore v Miláně a jiné plně ovládli. Ve 
druhé polovině 15. století prožíval řád druhý rozkvět a rozšířil se na severu do Ligurie 
a na jihu do Abruzzy a Apulie. V této době byli olivetáni nositely humanistické kultury 
a renesančního umění. Dodnes se nám zachovaly především knižní malby a intarsie. 
V 16. století k řádu patřilo více jak 1000 mnichů. V 19. století nastal ale prudký 
úpadek, který vedl téměř k zániku kongregace. Roku 1960 byli olivetáni přidruženi 



k benediktinům. V roce 1990 měli 28 klášterů, kde žilo 281 mnichů a z toho bylo 182 
kněží. 

Olivetáni neměli původně ženskou větev. Roku 1433 ale přijali za svůj známý 
římský klášter oblátek Tor de' Specchi, založený roku 1425 sv. Franziskou Římskou 
(1384-1440, přes tři pokusy o kanonizaci v 15. st. byla svatořečena až roku 1608 
během velké kanonizační vlny). Ten je spojen v afiliaci s římským klášterem olivetánů 
Santa Maria Nova. 

 
 
III. Monte Oliveto Maggiore 
Opatství se nachází asi 33 km od Sieny, 10 km jižně od Ascania v samotném 

srdci Toskánska. Na bývalé „Acconské poušti“ dnes stojí opatství s postupně 
přistavovanými menšími kostely a kaplemi. hlavní brána je převýšena čtvercovou 
bránou vyzdobenou na počátku 16. století scénou Panna Marie a jezulátko se dvěmi 
anděly. Kolem cesty je několik  - kaple sv. Bernarda přestavěna roku 1760, kde 
údajně přebýval, kaple sv. Scholastiky postavena za Tolomeiova úřadování a Kaple 
sv. Francesky Římské z roku 1644. Gotické velkoopatství postaveno ve tvaru kříže 
bylo přestavěno v 18. století. Chórové sedadla byla vyřezána a vykládaná bratrem 
Giovannim da Verona v letech 1503-1504. Letner byl vyroben Raffaellem da Bresica 
v roce 1518. Dřevěný kříž je dílem ze 13. století. Klášter je plný uměleckých děl, 
především v lodži, která obíhá tzv. velký klášter (Chiostro Grande). Zde jsou fresky 
Signorelliho (9) a Il Sodomy (zbytek) na téma Příběhy sv. Beneditka z Nursie. Studna 
je datována rokem 1439. Lodžie je převýšena druhou, která spočívá na zdobených 
sloupech. fresky v refektáři pocházejí ze 17. století. Knihovnu projektoval bratr 
Giovanni da Verona v roce 1518. Tento bratr také pracoval na několika řezbářských 
dílech, které jsou zde umístěny. 
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