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Opactwo cysterskie w Cârţa na tle 
architektury zakonnej Siedmiogrodu

Opactwu Cystersów w Cârţa (węg. Kerc) poświęcono wiele uwagi. 
Rozważania podejmowane głównie przez historyków, historyków 
sztuki oraz archeologów już od XIX stulecia w większości dotyczyły 
wyłącznie kilku podstawowych aspektów jego historii. Zasadniczy 
trzon prowadzonych dyskusji skupiał się nad założeniem architekto-
nicznym, fundacją i datowaniem obiektu, a także historią ewentualnych 
przebudów. Kwestią, która nie została jak dotąd opracowana, jest 
problem lokalizacji. Wielokrotnie podejmowane próby uporządkowa-
nia wiedzy na temat Cârţa doprowadziły do powstania rozlicznych 
hipotez badawczych, które z dużą skrupulatnością zaprezentowała 
węgierska historyk Ünige Bencze1. Z uwagi na to, że znaczna część 
publikacji traktujących o architekturze cysterskiej na ziemiach dzisiej-
szej Rumunii jest w Polsce mało znana i trudno dostępna, konieczne 
wydaje się przybliżenie tego interesującego tematu.

Cârţa położona jest w południowym Siedmiogrodzie, na nizinie, 
w pobliżu rzeki Olt, u podnóża gór Fogaraskich, które stanowią naj-
wyższe pasmo Karpat Południowych. Miejscowość, znajdująca się 
w okręgu Sibiu, którego stolica podlegała Sasom, była miejscem od-
osobnionym, a więc spełniała wymogi Kapituły Generalnej2. Warto 

1 Ü. Bencze, The Monastery of Cârţa. Between the Cistercian Ideal and Local Realities, 
„Studia Universitatis Babeş-Bolyai Historia”, 58, 2013, s. 17–30.

2 J. Kłoczowski, Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, 
Warszawa 1987, s. 150.
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podkreślić, że w XIII w. nakazów tych nie przestrzegano już zbyt 
rygorystycznie, było tak chociażby na Węgrzech czy w Polsce. Od-
izolowanie od społeczeństwa, dostęp do rzeki, terenów uprawnych, 
a także lasu w pełni odpowiadało cysterskim ideałom i wymogom życia 
zakonnego3. Cârţa poprzez swoją lokację stała się najdalej wysuniętym 
na wschód klasztorem cysterskim w Europie4. Nie dziwi więc mnogość 
pytań i poszukiwanie uzasadnienia dla ok. 360-kilometrowej podróży 
mnichów z klasztoru matki w Igriş w kierunku oddalonego miejsca za-
łożenia nowej siedmiogrodzkiej filii5. Opactwo w Cârţa, poprzez Igriş, 
wywodziło się z linii Pontigny. Mimo że budowa nowych konwentów 
koncentrowała się w Europie na kierunku zachodnim, oczywiste jest, 
że miejsce założenia klasztoru cysterskiego w tej części Siedmiogro-
du nie było przypadkowe. Czy to ze względu na priorytety lokalnej 
ludności, wolę papieża czy króla Węgier, cystersi pojawili się w Cârţa 
prawdopodobnie w XIII w.

W ciągu lat wielokrotnie próbowano dokładnie ustalić datę po-
wstania opactwa w Cârţa, a wśród domniemanych fundatorów bada-
cze – Georg Adolf Schuller, Josef Makoldy, Michael Thalgott, Franz 
Winter, Leopold Janauschek, Ferenc Levente Hervay, Michel Tănase, 
Şerban Papacostea czy chociażby Alan Baumgartner – wymieniają 
najczęściej króla Belę III (1148–1196), Emeryka (1174–1204), jak rów-
nież Andrzeja II (1176–1235)6. Jako że ewentualna fundacja każdego 
z tych władców popierana jest konkretnymi argumentami, o wska-
zaniu właściwego założyciela opactwa mogłyby na dziś przesądzić 
tylko faktyczne, zachowane dokumenty fundacyjne. Chociaż historia 
pojawienia się w Transylwanii Zakonu Cysterskiego nadal pozostaje 
niedopowiedziana, to pewne jest, że król Andrzej II w 1211 r. spro-
wadził do Siedmiogrodu Zakon Krzyżacki. Nie wolno zapominać, że 
tereny te w XIII w. były wciąż kolonizowane przez ludność niemiecką 
i węgierską. Oprócz Sasów i Szeklerów, obszar ten zamieszkiwany był 
również przez rdzenną ludność prawosławną, a po licznych najazdach 

3 K. Białoskórska, Czy o wyborze miejsca na założenie opactwa cysterskiego decydowały 
zawsze wskazania reguły? Między teorią i rzeczywistością, w: Cystersi w kulturze 
średniowiecznej Europy, red. J. Strzelczyk, Poznań 1992, s. 149–178.

4 F. van der Meer, Atlas de L’ordre Cistercien, Amsterdam 1965, mapy: V, IX.
5 D. Năstăsoiu, Artă Goticăîn România, Bucureşti 2011, s. 32. 
6 Ü. Bencze, The Monastery of Cârţa, s. 17–30.
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także przez pogan pochodzących z plemion koczowniczych7. Położenie 
geograficzne historycznych krain Rumunii było niezwykle ważne ze 
strategicznego, ekonomicznego i handlowego punktu widzenia. Ziemie 
otoczone półksiężycem gór obfitowały w zasoby naturalne: lasy, rzeki, 
zwierzęta, metale oraz sól. Nadzór nad drogami wodnymi Wołoszczy-
zny – Dunajem oraz Morzem Czarnym, pozwalał na kontrolowanie 
arterii komunikacyjnych łączących Europę Środkową i Bliski Wschód 
oraz Krym i Konstantynopol. Przez Transylwanię biegła natomiast 
lądowa sieć dróg handlowych pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią 
a Bliskim Wschodem8.

Krzyżacy, którym król zaoferował ziemię Bârsei (okolicę Braszowa), 
prowadzili nie tylko działalność handlową i misyjną, ale również dalszą 
akcję kolonizacyjną. Oprócz przesiedlenia na terytorium Siedmiogrodu 
ludności niemieckiej, zakonnicy byli także odpowiedzialni za pod-
niesienie poziomu cywilizacyjnego tego regionu, jednakże głównym 
zadaniem rycerzy, sprowadzonych przez Andrzeja II, pozostawała 
obrona Transylwanii podlegającej królestwu węgierskiemu9. Obecność 
krzyżaków na tych ziemiach nie trwała długo. W chwili gdy rycerze 
Najświętszej Maryi Panny zaczęli zyskiwać autonomię na nowych te-
renach, Andrzej II w 1225 r. zakończył współpracę z zakonem i usunął 
Krzyżaków10.

Bez względu na to, czy cystersi pojawili się na tych ziemiach przed 
Krzyżakami, czy też już w czasie ich działalności, w znacznej mierze 
skupiali się na tych samych celach. Mieli pobudzić rozwój cywilizacyjny 
Siedmiogrodu poprzez postępową formę uprawy roli, osuszanie ba-
gien, sadzenie sadów i winnic, rozbudowę infrastruktury, planowanie 
i budowę założeń gospodarczych, kościołów, domów, wsi, młynów 
i cieków wodnych, prowadzenie warsztatów11. Ponadto ceniona przez 
Węgrów była także działalność misyjna mająca przyczynić się do po-
szerzenia wiary chrześcijańskiej w Transylwanii.

7 J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1970, s. 87–92.
8 M. Eliade, Rumuni. Zarys historii, Bydgoszcz 1997, s. 39.
9 P. Engel, Realm of St. Stephen. A History of Medieval Hungary 895–1526, London 

2001, s. 90.
10 K. Militzer, Historia zakonu krzyżackiego, Kraków 2007, s. 82–84.
11 J. Bond, Monastic Landscapes, Pontarddulais 2004, s. 12–13.
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Ulokowanie opactwa w miejscu odosobnionym komplikowało re-
alizację powyższych założeń. Jednakże Cârţa, mimo pozornej izolacji, 
znajdowała się na strategicznej pozycji, w prostej linii pomiędzy dwo-
ma niezwykle ważnymi saskimi miastami: Braszowem (rum. Braşov) 
i Sybinem (rum. Sibiu).

Krzyżacką ziemię Bârsei i leżącą nieopodal Sibiu Cârţa dzieli ok. 
100 km. Idąc więc za hipotezą węgierskiej archeolog Beatrix Romhányi, 
pomiędzy cystersami i Sasami zamieszkującymi Siedmiogród mu-
siała istnieć jakaś relacja, chociażby oparta na zwykłej działalności 
handlowo-gospodarczej12.

Architektura opactwa w Cârţa ulegała w ciągu lat pewnym przebu-
dowom. Pierwsze założenie powstało prawdopodobnie na początku 
XIII w. Jak wskazują badania archeologiczne przeprowadzone w 1927 r. 
przez Victora Rothwa, w miejscu obecnych zabudowań cystersi wznie-
śli pierwszą bazylikę romańską13. Wstępne drewniane budowle szybko 
jednak zostały zastąpione przez zabudowania kamienne. Prace nad 
nimi można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, w latach 20. i 30. XIII w., 
to czas, kiedy kamienne zabudowania podwyższono w obrębie dzie-
dzińca wewnętrznego o ok. 4 m. Kompleks wykazywał pewne romań-
skie cechy, a jednym z najstarszych zachowanych do dziś elementów 
z tego okresu jest płaskorzeźbiona głowa Maryi Królowej Niebios 
umieszczona w zworniku sklepienia prezbiterium14 (il. 1). Oprócz klu-
czy, wkomponowanych w strukturę sklepienia krzyżowo-żebrowego, 
głównie w przestrzeni korpusu nawowego opactwa, przechowywa-
ne są dzisiaj pozostałości średniowiecznych, romańskich i gotyckich, 
elementów kamieniarki. Wśród zebranych detali architektonicznych 
znajdują się fragmenty żeber sklepiennych, kolumn, w tym kapiteli 
z dekoracją roślinną oraz zworników.

W 1241 r., po najeździe Mongołów, całe założenie zostało zniszczo-
ne. Wówczas to rozpoczęto drugi etap budowy. Cysterska strzecha 
budowlana, złożona z wykwalifikowanych rzemieślników, w latach 

12 B. Romhányi, The Role of the Cistercians in Medieval Hungary. Political Activity or 
Internal Colonization?, „Annual of Medieval Studies”, 1, 1994, s. 188–190.

13 D.N. Busuioc-von Hasselbach, Ţara Făgăraşuluiînsecoluil al XIII-lea, „Mănăsti-
reacisterciană Cârţa”, 2, 2000, s. 119–217.

14 R. Brykowski, T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Rumunii, Wrocław–War-
szawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 120.
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1250–1300 podjęła się odbudowy Cârţa. Warto nadmienić, że zdaniem 
historyka sztuki Virgila Vătăşianu przynajmniej w części składała 
się ona z mistrzów burgundzkich przybyłych wraz z cystersami do 
Siedmiogrodu15. Wskazuje na to nie tylko plan opactwa, ale także po-
zostałości dawnych dekoracji, które posiadają cechy charakterystyczne 
dla mistrzów pochodzących z centralnej Francji.

Prace budowlane, trwające aż do końca XIII w., doprowadziły do po-
wstania zabudowań, które w swej formie architektonicznej stały się nie-
malże modelowym przykładem cysterskiego założenia klasztornego.

Stylistycznie forma opactwa jest przyrównywana do niemieckich 
klasztorów, między innymi w Erbach i Walkenried16. Natomiast wśród 
realizacji francuskich wskazuje się na podobieństwo do Noirlac, Loc-
-Dieu, jak i samego Pontigny II (il. 2).

Centrum opactwa w Cârţa była trójnawowa bazylika z transep-
tem. Wydłużona, ośmioprzęsłowa, została wzniesiona w systemie 
wiązanym. Sklepienia sześciopolowe, krzyżowo-żebrowe rozciągały 
się nad nawą główną i bocznymi ramionami transeptu, do którego od 
strony prezbiterium przylegały cztery prostokątnie zamknięte kaplice. 
Przęsła, zarówno w nawie głównej, jak i nawach bocznych, miały tę 
samą długość. Prezbiterium zyskało już nową gotycką formę i zostało 
zamknięte wielobocznie (il. 3). Złożony system podpór, zbudowany ze 
służek z kapitelami oraz półkolumn zwieńczonych dekoracją roślin-
ną, podkreślał podział ścian na dwie strefy. Strefę dolną zaznaczono 
poprzez wprowadzenie ostrołukowych okien, a także szkarp uskoko-
wych, które w strefie drugiej, górnej, przechodzą w lizeny przedzie-
lone w strukturze muru dużymi okrągłymi oknami z dekoracyjnymi 
sześcioliśćmi. Podwójne okna wprowadziły do prezbiterium i naw 
światło, które rozjaśniało wnętrze bazyliki. Jakość kamiennych po-
zostałości architektury i rzeźby wskazuje, że w pracach brali udział 
wysoce wykwalifikowani budowniczowie17.

15 V. Vătăşianu, Istoria artelorplastice in România, t. 1, red. G. Oprescu, Bucureşti 
1968, s. 130–131.

16 H. Fabini, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen, Heidelberg 2002, 
s. 349.

17 V. Drăguţ, Arta românească: preistorie, antichitate, evmediu, renaştere, baroc, Bucu-
reşti 1982, s. 91.
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Zachowaną do dziś ścianę zachodnią, z wieżą, będącą fasadą koś-
cioła, ukończono najprawdopodobniej jako ostatni element założenia18 
(il. 4). Ostrołukowy portal, oprócz kapiteli kolumienek, pozbawiony 
jest jakichkolwiek dodatkowych zdobień rzeźbiarskich (il. 5). Nad por-
talem budowniczowie zdecydowali się umieścić duży okrągły otwór 
okienny, który niegdyś wypełniała rozeta z maswerkiem19. Surowość 
dekoracji charakteryzowała budowle cysterskie i w przypadku Cârţa ta 
ubogość form dekoracyjnych została jak najbardziej zachowana (il. 6).

Budynek klasztorny złożony z dwóch skrzydeł przylegał do połu-
dniowego boku transeptu. W części wschodniej znajdowały się kolejno: 
zakrystia, kapitularz, karcer, parlatorium i fraternia. Natomiast część 
południowa była zagospodarowana na potrzeby refektarza i kuchni. Na 
piętrze mieściły się dormitoria, a komunikację między poszczególnymi 
pomieszczeniami zapewniały krużganki z biforiami (il. 7). Częsty błąd, 
jaki wkrada się w publikacje dotyczące Cârţa, odnosi się do zachodniej 
ściany klasztoru. Umiejscawianie w tej właśnie części opactwa refek-
tarza konwersów lub części gospodarczej jest niepoprawne, o czym 
świadczą przeprowadzone do tej pory badania archeologiczne. Na 
ich podstawie stwierdza się, że skrzydło zachodnie nigdy nie istniało, 
a w miejscu tym była tylko jedna ściana zamykająca wirydarz20. Po-
równując plan opactwa w Cârţa do schematu wzorcowego założenia 
kościoła i klasztoru Cystersów przedstawionego chociażby przez Ewę 
Łużyniecką, można zauważyć cechy wspólne realizacji architekto-
nicznej Cârţa a modelu21. Zgodność ta dotyczy elementów, takich jak 
układ pomieszczeń we wschodnim i południowym skrzydle klasztoru, 
a także formy samego kościoła jako trójnawowej bazyliki z transeptem 
i flankującymi prezbiterium kaplicami. Od schematu odróżnia Cârţa: 
wielobocznie zamknięte prezbiterium, ośmioboczna wieża o charak-
terze obronnym, wtopiona w fasadę kościoła, oraz brak zachodniego 
skrzydła klasztoru.

Cârţa była pośrednią filią opactwa w Pontigny. Porównując obie 
budowle, historycy sztuki od lat niezmiennie wskazują podobieństwa 

18 R. Brykowski, T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Rumunii, s. 106.
19 V. Drăguţ, Arta goticăîn România, Bucureşti 1979, s. 10–19.
20 T. Nägler, M. Rill, Monumentulcistercian de la Cârţa, „Materialeşi Cercetări Ar-

heologice”, 17, 1983, s. 489–493.
21 E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich na Śląsku, Poznań 1998, s. 7–24.
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łączące te dwa cysterskie domy, które są oddalone od siebie o nie-
co ponad 2 tys. km. Choć w Cârţa nigdy nie dobudowano do chóru 
obejścia z wieńcem kaplic, charakterystycznego dla Pontigny, trudno 
nie zauważyć innych analogii. Wśród podobieństw wyróżnić można: 
układ okien, dwustrefowy podział ścian czy chociażby obecność wieży 
wpisanej w fasadę kościoła. Ponadto badacze, jak chociażby Nicolaus 
Pevsner, podkreślają również zgodność planów obu budowli22.

Cârţa połączyła w sobie cechy typowej cysterskiej architektury, 
a także formy wypracowane przez zakonników przy budowie Pon-
tigny. Ośrodek, który powstał w XIII w. na terytorium Siedmiogrodu, 
przyczynił się natomiast do znacznego rozwoju społecznego, gospo-
darczego i budowlanego tych ziem.

Opactwu w Cârţa poprzez nadania królewskie przekazano liczne 
grunty, które wymienił w dokumencie z 1322 r. ówczesny monarcha 
węgierski Karol Robert (1288–1342). W uposażeniu cystersów znalazły 
się między innymi wsie: Meşendorf, Crit, Prejmer, Cisnădioara, Apoş 
czy Glamboaca. Mimo że działalność mnichów w Transylwanii za-
kończyła się w latach 70. XV w., jest nie do przecenienia. Nowatorska 
gotycka architektura promieniująca z Cârţa za sprawą strzechy cyster-
skiej rozpropagowała w Siedmiogrodzie nowe wzorce budownictwa, 
które przejęto nie tylko w architekturze sakralnej, ale także dworskiej. 
Wpływ budowniczych można zaobserwować między innymi w zamku 
w Câlnic, gdzie wskazuje się na zastosowanie charakterystycznego 
układu okien. Wśród innych założeń zakonnych powstałych przy 
udziale budowniczych z Cârţa najważniejsze i najlepiej zachowane 
są kościoły w Braszowie i Prejmerze. Pierwszy z nich, pw. św. Bar-
tłomieja, jest oddalony od Cârţa o 100 km. Z pierwotnej XIII-wiecznej 
trójnawowej bazyliki, której budowę zakończono w 1260 r., przetrwał 
do dziś chór, a także dwie kwadratowo zamknięte kaplice przylegające 
do wschodniej części transeptu. Zachowane elementy, które szczęśli-
wie nie uległy przebudowom, są niemalże identyczne z Cârţa. Oba 
wnętrza mają podobne proporcje, ten sam dwustrefowy podział ścian, 
a także analogiczne sklepienia sześciopolowe. Do fasady kościoła pw. 
św. Bartłomieja przylegała też wieża, która niestety została zniszczo-
na w czasie pożaru. Wśród innych podobieństw należy zaznaczyć 

22 N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. 1, red. E. Biegańska, Warszawa 
1979, s. 209.
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również wielobocznie zamknięte prezbiterium, które w części dolnej 
wypełniają smuklejsze niż w Cârţa ostrołukowe okna, natomiast część 
górną zajmują rozety z sześcioliśćmi. To właśnie ten układ okien stał się 
najbardziej charakterystyczną cechą architektury zakonnej i swoistym 
podpisem cysterskiej strzechy w siedmiogrodzkich budowlach. Bazy-
lika, będąca dziś najstarszym zabytkiem Braszowa, została wzniesiona 
od podstaw. Członkowie strzechy, planując i realizując budowę tego 
założenia, z pełną swobodą przenieśli i udoskonalili preferowane przez 
siebie wzorce zrealizowane w Cârţa. Dzięki temu w centrum jednego 
z głównych saskich miast powstała bazylika, której architektura jest 
doskonałym przykładem rozwoju budowlanego cysterskiej strzechy.

Zupełnie inaczej wyglądała natomiast sytuacja cystersów w Prej-
merze. Zakonnicy zastali tam wyjątkowy kościół warowny, którego 
budowę jeszcze w 1218 r. rozpoczęli Krzyżacy23. Pierwotnie świątynia 
powstała na planie krzyża greckiego, o wielobocznie zamkniętych ra-
mionach i z wieżą nad skrzyżowaniem naw24. Charakter kościoła, jak 
i otaczających go murów znacząco odbiegał od wznoszonych przez 
strzechę realizacji. Budowniczowie, podejmując się rozbudowy i mo-
dernizacji kościoła pw. Świętego Krzyża, wprowadzili do tej przestrzeni 
sakralnej własne rozwiązania. Wśród nich sklepienia sześciopolowe 
w przęsłach ramion, a także właściwe im okna ostrołukowe w strefie 
dolnej i okrągłe w górnej (il. 8). Kolejne przebudowy nastąpiły dopiero 
w 2. połowie XV w., kiedy to poprzez wydłużenie nawy zachodniej 
kościół zyskał formę krzyża łacińskiego.

Jeżeli chodzi o obronny charakter tej budowli, był on stopniowo 
rozwijany. Kolejne umocnienia doprowadziły do tego, że mur otacza-
jący kościół podniesiono do wysokości 14 m. Wewnątrz na czterech 
kondygnacjach rozlokowano 270 pomieszczeń stanowiących schronie-
nie dla mieszkańców wsi.

Inkastelacja kościołów zabroniona przez Andrzeja III w XIII w. dwie-
ście lat później była nie tyle powszechna, co wręcz konieczna wobec 
licznych niebezpieczeństw i zbrojnych najazdów. Siedmiogrodzkie 
kościoły należące do Sasów stały się otoczonymi murami twierdzami 
i zyskały charakter obronny25. Cârţa posiadała wieżę wpisaną w fasadę 

23 M.S. Salontai, Biserica fortificată din Prejmer, Bucureşti 2006, s. 10–17.
24 R. Brykowski, T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Rumunii, s. 107.
25 D. Năstăsoiu, Artă Gotică, s. 67–72.
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donżon, tak samo jak kościół pw. św. Bartłomieja, który dodatkowo 
otoczono murami obronnymi. Prejmer natomiast od początku był wa-
rownią, której nikomu nie udało się zdobyć.

Kościoły w Braşovie i Prejmerze, choć właśnie w nich najlepiej 
widać oryginalne elementy wprowadzone przez budowniczych, nie 
były jedynymi założeniami powstałymi przy udziale cysterskiej strze-
chy. Kolejne budowle pojawiły się w Sic, Dej, Sighisoara, Bistriţa czy 
Hărman26. Na tej podstawie można zauważyć, że cystersi wyszli poza 
pierwotnie krzyżacki region Burzenlandu, Bârsei i dotarli aż do pół-
nocnego Siedmiogrodu, zbliżając się do granic Marmaroszu. Doskonale 
wiemy, w których miejscach członkowie strzechy budowlanej wznosili 
własne założenia, które kościoły adaptowali na swoje potrzeby (Prej-
mer, Hărman, Cisnădioara), a gdzie tylko pomagali Sasom w budowie. 
Prześledzenie i zbadanie dalszego rozwoju architektury promieniującej 
z Cârţa jest dziś trudne. Kolejne przebudowy kościołów oraz częste 
wojny w Transylwanii sprawiły, że znaczna część zabytków nie prze-
trwała do naszych czasów. Najlepszym tego przykładem jest całko-
wicie zniszczony klasztor w Igriş. W obiektach zachowanych, takich 
jak chociażby kościół pw. św. Michała w Cisnădioara, nie znajdziemy 
charakterystycznych dla cystersów elementów architektury. Chociaż 
Cisnădioara została przekazana cystersom poprzez nadanie królewskie, 
mnisi nie wprowadzili zmian w tej romańskiej bazylice, wybudowanej 
na początku XIII w. przez budowniczych znad dolnego Renu27.

Prowadzenie dalszych badań nad architekturą cysterską w Siedmio-
grodzie jest jak najbardziej uzasadnione. W ramach próby odpowiedzi 
na pojawiające się problemy badawcze należałoby dokonać pogłębionej 
analizy porównawczej pomiędzy Cârţa, nieistniejącym dziś opactwem 
w Igriş a Pontigny. Warto byłoby też poruszyć kwestię wpływu gotyku 
niemieckiego, propagowanego przez kolonistów saskich, na cysterską 
architekturę północnej Rumunii. 

Działalność cystersów w Siedmiogrodzie, mimo że nie trwała dłu-
go, była nieoceniona. Po zniszczeniu opactwa w Cârţa przez Turków 
w 1474 r. nigdy już nie powrócono w nim do życia mniszego. Mimo 
tego cystersi zdążyli odcisnąć na tych ziemiach znaczące piętno. Wpro-
wadzili wiele zmian nie tylko na polu architektury, ale także rzemiosła 

26 Tamże, s. 68.
27 V. Florea, Sztuka rumuńska, Warszawa 1989, s. 43.
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i uprawy roli. Za sprawą zwierzchnictwa węgierskiego i dzięki mi-
sji zakonu Transylwania rozwijała się gospodarczo i technologicznie 
o wiele lepiej niż dwie pozostałe krainy historyczne dzisiejszej Rumu-
nii, Wołoszczyzna i Mołdawia. W sztuce, architekturze, malarstwie 
i rzeźbie, oprócz prawie niewyczuwalnych naleciałości regionalnych, 
silnie obecne były wpływy zachodnioeuropejskie.

Obecnie Cârţa, zachowana w formie trwałej ruiny, przyciąga tury-
stów zjeżdżających z Transfăgărăşanu oraz podróżujących pomiędzy 
Braşovem a Sibiu. Na terenie opactwa stworzono niewielką przestrzeń 
muzealną, gdzie prezentowane są: plansze zawierające historię kościo-
ła, szkice, plany, zdjęcia, a także fragmenty detali architektonicznych. 
Część prezbiterialna służy dziś zborowi luterańskiemu, natomiast 
w gruzowisku naw powstała przestrzeń cmentarna upamiętniająca 
żołnierzy biorących udział w I wojnie światowej.
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