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Europejskie dziedzictwo krajobrazowe 
cystersów

Znajdujące się w Polsce klasztory cysterskie (i pocysterskie) to zało-
żenia niezwykle interesujące nie tylko ze względu na swoją historię, 
ale także imponujący zasób kulturowy, jaki zgromadziły przez wie-
ki. Przekształcenia przestrzenne i nawarstwienia stylistyczne czynią 
z nich jedne z najbardziej interesujących i wartych poznania zespołów 
krajobrazowych Europy. Trudno się dziwić, że kilka z nich wpisano 
na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a w Polsce 
spośród siedemdziesięciu zabytków uhonorowanych tytułem „Po-
mnika Historii” siedem stanowią zespoły pocysterskie. W niniejszym 
artykule wszystkie te obiekty zostaną krótko zaprezentowane, ale jego 
istotą są rozważania nad dziedzictwem krajobrazowym cystersów 
i jego znaczeniem, wciąż przecież czytelnym i możliwym do ochrony, 
choć niestety bardzo zagrożonym przez spontaniczną, nie zawsze 
przemyślaną działalność. 

Wśród bogatej literatury dotyczącej dziejów Zakonu Cysterskiego na 
ziemiach polskich dość skromny jest udział pozycji, które szerzej pre-
zentują zagadnienia związane z komponowanym krajobrazem, w tym 
klasztornymi ogrodami. Istotny wkład w tej dziedzinie należy przypisać 
takim autorom zajmującym się w ujęciu europejskim historią i ideowym 
programem architektury cysterskiej, jak: Jean-François Leroux-Dhuys1, 

1 J.-F. Leroux-Dhuys, Les abbayes cisterciennes en France et en Europe, Paris 1998; 
tenże, Cistercian abbeys. History and architecture, Könemann 2006.
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Teryll Kinder2 i Jens Rüffer3, ale także badaczom historii ogrodów, 
w szczególności średniowiecznych. W piśmiennictwie polskim zagad-
nienia te najszerzej omawiali: Gerard Ciołek4, Janusz Bogdanowski5 
i Longin Majdecki6. Zdecydowanie bogatsza jest literatura zagraniczna. 
Spośród autorów podejmujących problematykę ogrodów klasztornych 
należy wymienić: Johna Harveya7, Paula Meyvaerta8, Jerry’ego Stannar-
da9, Hermanna Jozefa Rotha10, Sylvię Landsberg11, Penelope Hobhou-
se12, Philippa Prévôta13, Stephanie Haushild14 oraz Francisa Beswicka15. 
W kontekście tych prac badania ogrodów cysterskich (w szczególności 
położonych w granicach współczesnej Polski, to jest po 1945 r.) podjęła 
się również pisząca te słowa16.

2 T. Kinder, Cistercian Europe. Architecture of Contemplation, Cambridge 2002.
3 J. Rüffer, Die Zisterzienser und ihre Klöster. Leben und Bauen für Gott, Darmstadt 

2008.
4 Ogrody polskie, Warszawa 1955.
5 Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji, Warszawa 2000.
6 Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja, Warszawa 1981.
7 Medieval Gardens, London 1981.
8 The Medieval Monastic Garden, w: Medieval Gardens, Washington, D.C., 1986, 

s. 23–53.
9 Alimentary and Medicinal Uses of Plants, w: tamże, s. 69–91.
10 Schöne Alte Kloftergärten, Flechsig 1998.
11 The Medieval Garden, Toronto 2002.
12 Plants in Garden History, London 2004, s. 70–95; także pozycja przełożona na 

język polski: Historia ogrodów, Warszawa 2005, s. 97–117.
13 Histoire des jardins, Paris 2006.
14 Das Paradies auf Erden. Die Gärten der Zisterzienser, Stuttgart 2007.
15 Shoots out of Eden. Christian Monastic Gardening in the British Isles, Suffolk 2007.
16 M. Milecka: Cysterskie fontanny – w poszukiwaniu form realnych i ich znaczenia 

symbolicznego, w: Architektura ogrodowa, obiekty architektoniczne w kompozycjach 
ogrodowych – historia i współczesność, red. A. Mitkowska, Z. Mirek, Kraków 
2007, s. 265–274; Znaczenie wody w działalności ojców cystersów w Polsce, w: Obraz 
i żywioły, red. M.U. Mazurczak, M. Żak, Lublin 2007, s. 263–275; Krajobraz opa-
ctwa sulejowskiego – historia przekształceń, w: Krajobraz i ogród wiejski. Zmienność 
krajobrazów otwartych, t. 5, red. J. Janecki, Z. Borkowski, Lublin 2008, s. 187–206; 
The Cistercian Route as a Program of Promotion of European Culture Heritage, 
w: Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe. 
Tourism in Geographical Environment, t. 10, red. J. Wyrzykowski, Wrocław 2008, 
s. 185–194; Zarządzanie wodą w opactwach cysterskich, w: Architektura i technika 
a zdrowie, red. K. Gerlic, Gliwice 2008, s. 143–154; Opactwo cysterskie w Fontenay 
– model turystycznego wykorzystania założenia poklasztornego, w: Terra incognita 
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Wskazane wyżej prace są istotne dla środowiska architektów krajo-
brazu zajmujących się ogrodowym konserwatorstwem, bowiem mimo 
prowadzonych badań archeologicznych i architektonicznych nadal 
niewiele wiemy o zasługach poczynionych na polu kultywacji eu-
ropejskich odłogów i wielkoprzestrzennej gospodarki, prowadzonej 
w krajobrazie Europy, a w tym o ogrodach klasztornych i praktyce 
ogrodniczej cystersów17. Wiemy natomiast, że zajmowali oni pod swe 
klasztory i towarzyszącą im zabudowę ogromne obszary dolinne, 
zatem ich wpływ na przekształcenia krajobrazu już od średniowiecza 
był bardzo duży (doliny jako bardzo dynamiczne struktury ekolo-
giczne mają bowiem istotny wpływ na funkcjonowanie krajobrazu na 
poziomie przyrodniczym).

Sytuacja nie dość dobrego rozpoznania cysterskiego dziedzictwa 
krajobrazowego wynika z jednej strony ze zniszczeń założeń klasz-
tornych, z drugiej zaś z przekształceń przestrzennych, jakie dokonały 
się w ich obrębie, zacierając tym samym dawny porządek. W Europie 
jedynie nieliczne opactwa przetrwały do dziś w swej pierwotnej funk-
cji, choć i one uległy ogromnym przekształceniom na skutek nowych 
potrzeb zgromadzenia i związanych z tym przeobrażeń przestrzen-
nych. Sytuacja ta odnosi się także do klasztorów położonych na terenie 
Polski. Tu jedynie dwa klasztory (Mogiła i Szczyrzyc) są świadkami 
nieprzerwanej od średniowiecza ewolucji, zaś kolejne dwa (Jędrzejów 
i Wąchock) – które cystersi utracili po kasacie na początku XIX w. i po-
wrócili do nich, by na nowo je zagospodarować w XX w. – są świadka-
mi ewolucji przerwanej na ponad wiek. To bardzo interesująca grupa 
badawcza, ukazująca trwałość kompozycji oraz kierunki naturalnych, 
uwarunkowanych wieloma czynnikami przekształceń krajobrazowych, 

w turystyce, red. M.K. Leniartek, Wrocław 2009, s. 49–60; Ogrody cystersów 
w krajobrazie małopolskich opactw filii Morimondu, Lublin 2009.

17 Badaczem, który wielokierunkowo analizuje dziedzictwo cystersów, jest A.M. 
Wyrwa. Autor ten w swych ostatnich publikacjach zwraca wyraźnie uwagę 
na nowe możliwości rozwijania badań, kierując swe zainteresowania także 
ku rekonstrukcji warunków przyrodniczych w średniowieczu, ma to miejsce 
między innymi w publikacji: Przyczynki do rekonstrukcji klimatu w prehistorii 
i czasach historycznych na Pałukach w świetle interdyscyplinarnych badań łekneń-
skiego kompleksu osadniczego, w: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym 
średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, red. W. Chudziak, Toruń 
2008, s. 181–244.
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dokonywanych przez grupę społeczną gospodarującą krajobrazem 
według jednolitych zasad. Z biegiem czasu zmieniały się wymagania 
i potrzeby mieszkańców klasztorów, mniej rygorystycznie interpreto-
wano regułę zgromadzenia, również nowe nurty artystyczne wpłynęły 
na to, że w zakonie zaczęły obowiązywać nowe zasady estetyczne. To 
wszystko, w powiązaniu ze zmieniającymi się uwarunkowaniami spo-
łecznymi, politycznymi, gospodarczymi, jak również przyrodniczymi, 
odbijało się na wyglądzie opactw i związanym z nimi krajobrazem.

Przekształcenia krajobrazu kreowanego przez cystersów 
na ziemiach polskich18

Analizując współczesny krajobraz powiązany z dawnymi opactwami 
cysterskimi (nawet na poziomie reliktowym), musimy być świadomi 
tego, że zachowane zespoły klasztornej, bądź poklasztornej, architek-
tury są niczym więcej, jak po prostu wskaźnikiem tego, gdzie ewo-
lucja założenia się zatrzymała, gdy opactwo przestało się zmieniać 
jako takie. W Anglii ten koniec można określić na XVI stulecie, kiedy 
to zapoczątkowano rozwiązywanie zakonów, we Francji na koniec 
XVIII w. (czas Rewolucji Francuskiej), na terenie Niemiec i północnej 
Polski to okres reformacji. W Austrii, Szwajcarii, ale także w Czechach 
i w Polsce istnieją natomiast pojedyncze założenia, gdzie od XII w. 
występuje ciągłość funkcjonowania klasztorów. Oznacza to, że nie-
które opactwa w dalszym ciągu nieprzerwanie ewoluują i te chyba 
są najbardziej interesujące jako żywe, wciąż zmieniające się struktury 
wpisujące się w losy krajów i narodów oraz dotykających je przemian 
politycznych, społecznych i gospodarczych. W Polsce są to wspomnia-
ne już opactwa w Mogile i Szczyrzycu. Na analizowanym poziomie są 
one przestrzennym unikatem.

Kolejną grupę stanowią opactwa reaktywowane (Jędrzejów, Wą-
chock), do których po ponad stu latach wrócili cystersi, aby w od-
miennych warunkach od tych, jakie istniały tu w czasie przed kasatą, 
na nowo odbudować swoją duchowość, a wraz z nią kreować swoją 
nową przestrzeń życiową, zachowując jednak dawne relikty „przywią-
zania do miejsca”. Warto i w tym przypadku podkreślić, że czynią to 

18 W rozumieniu współczesnych granic kraju.
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w znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych i gospodarczych, 
co wpływa na odmienne kształtowanie krajobrazu wokół klasztoru, 
który – choć wierny tradycji – musi dostosowywać się do wymogów 
współczesności.

Analiza archiwalnych planów opactw cysterskich Polski, na których 
bardziej lub mniej szczegółowo ukazany jest kontekst krajobrazowy, 
ujawnia wiele podobieństw i, co ważniejsze, związki te niekoniecznie 
odzwierciedlają powiązania filiacyjne opactw, ale raczej związane są 
z podobną sytuacją w środowisku, a w szczególności z uwarunkowa-
niami układu wodnego i ukształtowaniem terenu. Takie niezwykłe 
wręcz podobieństwo pojawia się w licznej ikonografii opactw w Wą-
chocku i Mogile, ale trudno go nie dostrzec w Rudach i Kamieńcu 
Ząbkowickim, także w Jemielnicy i Paradyżu. Na tym tle mamy roz-
wiązania oryginalne i jednostkowe, jak chociażby zespół w Krzeszowie, 
Lubiążu czy Oliwie. We wszystkich zespołach najprawdopodobniej 
w określonych przedziałach czasu pojawiały się podobne wyposażenia 
i obiekty tak zwanej małej architektury – nawet oryginalny, wydawało-
by się unikatowy, zachowany do dziś krzeszowski pawilon na wodzie 
w Betlejem znajduje swego „brata” na planie ogrodu w Henrykowie. 
To wszystko świadczyć może o silnym związku opactw, wymianie 
myśli, także w zakresie kreowania krajobrazu oraz jego użytkowania19.

Pewne jest, że przyroda opactw i kreowany przez cystersów krajo-
braz w wymiarze historycznym poddawany był ciągłemu procesowi 
kształtowania i przekształcania. Andrzej Holeczko wyróżnił trzy spo-
soby rozumienia krajobrazu:
  średniowieczne wpisywanie się w naturę,
  barokową zasadę tryumfalistycznej, władczej dominacji nad naturą,
  romantyczno-ekspresyjny „powrót do źródeł”20.

Cystersom zamieszkałym na obecnych terenach Polski należy przypi-
sać dwa pierwsze sposoby, przy czym średniowieczna powściągliwość, 

19 W zbiorach AGAD w Warszawie w Inwentarzu Centralnych Władz Wyznanio-
wych odnaleziono dokumenty dotyczące klasztorów Cystersów w Jędrzejowie 
(sygn. 0793, 0799, 0800), Sulejowie (sygn. 0805, 0806, 0808), Wąchocku (sygn. 
0809, 0810, 0811) i Koprzywnicy (sygn. 0804), jednak tylko w kilku pozycjach 
znajdują się dość szczegółowe informacje o ogrodach klasztornych.

20 A. Holeczko, Dyskusja, w: Sztuka a natura. Materiały XXXVIII Sesji Naukowej 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki przeprowadzonej 23–25 listopada 1989 roku w Ka-
towicach, Katowice 1991, s. 464.
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której obca była dominacja nad krajobrazem, towarzyszyła im od chwili 
lokacji, aż po XVII/XVIII w. Przykład tej subtelnej pozycji w krajo-
brazie odnajdujemy w grupie opactw małopolskich, w szczególności 
w Szczyrzycu i Sulejowie. Barok objawi się efektownymi ogrodami 
opackimi i dekoracjami architektury, w tym odejściem od zasady „bez-
wieżowości”. Nie będzie jednak odbijał własnych rysów zawłaszczenia 
w krajobrazie. W Polsce szczególnie jest to widoczne w grupie śląskiej, 
a najwybitniejszym przykładem tego nurtu jest opactwo w Krzeszo-
wie21, uważane za „śląską perłę baroku”. Wielka Kalwaria na ogromnej 
bezleśnej polanie, dopełniająca zespół silnie akcentowany przez kościół, 
porządkuje krajobraz, nadając mu wymiar religijny.

Kasata klasztorów na początku XIX w. uniemożliwiła rozwój nurtu 
romantycznego. Opactwa przejmowane na własność przez świeckich 
właścicieli były jednak przekształcane w nowym stylu i dostosowywa-
ne do nowych, często jakże odmiennych funkcji. Najlepszy przykład 
takiego działania znajdujemy w Rudach, które w XIX i na początku 
XX w. pełniły funkcję rezydencji książęcej. Wiek XX przyniósł nasilenie 
działań konserwatorskich, poprzedzonych badaniami architektonicz-
nymi. Tak dzieje się zarówno w opactwach, do których powrócili cyster-
si, jak i w klasztorach przekazanych innym formacjom zakonnym bądź 
też przeznaczonych na seminaria duchowne, muzea czy inne obiekty 
pożytku publicznego. Obecnie, by właściwie chronić cenne relikty 
krajobrazowego dziedzictwa cysterskiego i prawidłowo prowadzić 
procesy rewaloryzacyjne, konieczna jest pełna identyfikacja zasobów, 
analiza ewolucji przekształceń i określenie zagrożeń, jakie niesie bardzo 
intensywna urbanizacja krajobrazu powiązanego z zespołami zabyt-
kowymi. Zespoły te bowiem są swoistymi ośrodkami, wokół których 
rozwija się dość intensywnie infrastruktura turystyczna, której forma 
i charakter, w zależności od tego, jak zostaną zaplanowane, mogą być 
równie cenne, jak i szkodliwe dla założeń cysterskich.

21 Lubiąż mimo rozmachu budowli i położenia na wyniesieniu nie ma tak silnej 
dominacji w krajobrazie.

cystersi_ksiega_02_12_nadpisana17_12.indb   154 27.12.2018   21:35:09



155Europejskie dziedzictwo krajobrazowe cystersów… |

Religijna waloryzacja krajobrazu cystersów

W rozważaniach nad cysterskim dziedzictwem krajobrazowym nie 
można zapominać o religijnej waloryzacji przestrzeni, która z pew-
nością miała dla szarych mnichów znaczenie nadrzędne. Dążenie 
człowieka do życia w obszarze świętym skłania go do podejmowania 
aktów mających na celu nie tylko orientację, lecz także ustanowienie 
w przestrzeni miejsc naznaczonych sacrum. Praktykę tę, polegającą na 
nadawaniu poszczególnym obiektom religijnego znaczenia, określa się 
mianem konsekracji22 – wydaje się, że uzasadnione jest stwierdzenie, iż 
cystersi, obejmując w posiadanie dolinę, dokonywali właśnie takiego 
aktu. Uświęcona ich pracą przestrzeń reprezentuje dzięki temu ogni-
wo łączące wymiar doczesny z rzeczywistością wyższą i doskonalszą. 
Religijna waloryzacja sprawia, że obszar konsekrowany jest obiektem 
wybitnym, oddzielonym od świeckiego porządku23.

Wiadomo, że miejsce i przestrzeń – w pojęciu geograficznym i ar-
chitektonicznym – mają bardzo silny wpływ na ludzi, ich sposób 
życia i percepcję. Teryll Kinder przypuszcza, że teza o skromności 
„cysterskich” dolin mogła zrodzić się w myśli św. Bernarda w czasie, 
gdy sam zamieszkał w takim miejscu. Zdaniem tej badaczki wydaje 
się wielce prawdopodobne, że wiodąc życie w dolinie, można mieć 
nieco odmienny sposób postrzegania świata, a ograniczenie to może 
wywierać charakterystyczny wpływ psychologiczny, znacząco różny 
od tych kształtujących się we wspólnotach zamieszkujących szczyty 
gór i wzniesienia. „Wierzchołki gór są bardzo często spektakularne, 
są źródłem ciągłego zachwytu, a ich mieszkańcy, spoglądając wokół, 
całe otoczenie wraz z sąsiadami widzą poniżej siebie. Wynikiem może 
być pewien rodzaj wyłączenia się z danego terytorium – «eksteryto-
rializm». Natomiast w niektórych dolinach cysterskich zimową porą 
słońce późno wyłania się zza pagórków i szybko zachodzi, niemal nie 
dotykając swymi promieniami wirydarza klasztornego. Dlatego też, 
w takiej lokalizacji oczy duszy są częściej skierowane do wewnątrz i do 
góry niż na zewnątrz i w dół, co z kolei można określić jako łączenie 
się z otoczeniem – «interytorializm». Świadomość tego stanu rzeczy 
pozwala przypuszczać, że krajobraz był bardzo ważnym czynnikiem 

22 J. Bramorski, Sacrum przestrzeni, Pelplin 2003, s. 37.
23 Tamże, s. 38.
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w formowaniu duchowości Zakonu Cysterskiego oraz jednym z głów-
nych uwarunkowań decydujących o lokacji opactwa w określonym 
miejscu”24. Czytelne jest to w krajobrazie opactw cysterskich do dziś, 
mimo że niektóre z nich faktycznie nie istnieją już kilka wieków jako 
klasztory, a po części nie pozostały żadne ślady materialne (poza sta-
nowiskami archeologicznymi). O konsekracji tej, a więc specjalnym 
zagospodarowaniu mającym na celu nie tylko wykorzystanie gospo-
darcze (eksploatację środowiska), najdobitniej świadczy występowanie 
(na obszarach w przeszłości zarządzanych i zagospodarowanych przez 
cystersów) krajobrazu naturalnego, wyróżniającego się standardem 
środowiska przyrodniczego i harmonią przestrzenną. Fakt ten znalazł 
swoją konsekwencję w objęciu tych obszarów licznymi i różnorodnymi 
formami ochrony przyrodniczej i kulturowej. Niestety, część z tych 
terenów na skutek rozwoju przestrzennego ośrodków miejskich sąsia-
dujących z zespołami cysterskimi wchłonęły struktury urbanistyczne 
i de facto zostały one zdegradowane przyrodniczo, zagrażając na po-
ziomie środowiskowym samym opactwom, często funkcjonującym 
w granicach mocno ograniczonych w stosunku do tych historycznych. 
W naturalny sposób prowadzi to do trwałego uszkodzenia tych cen-
nych kulturowo obszarów.

Sytuacja krajobrazowa macierzy cystersów w Burgundii

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na sytuację krajobrazową 
cysterskich opactw macierzystych, z których wyłoniła się wielka misja 
przebudowy krajobrazu Europy. One przecież były tymi pierwszymi, 
gdzie wszystko się zaczęło, jak zatem ich dziedzictwo przetrwało, jak 
są wykorzystywane i jak chroniona jest ich pamięć o dawnej potędze.

Wiekowe lasy dawnej Galii na granicy Burgundii i Szampanii, w któ-
rych na początku XII w. cystersi znaleźli azyl i wybudowali swoje 
pierwsze domy, w dalszym ciągu rosną na wzgórzach i w dolinach, 
które dochodzą do płaskowyżu Langres. Mimo rewolucyjnych wprost 
przekształceń krajobrazu, tereny te uchroniły się przed urbanizacją. 
Nadal jest to ziemia ciszy i pewnego oddalenia od współczesnego 
świata. Miasto Langres – niewielkie w skali, ale dobrze ufortyfikowane 

24 T. Kinder, Cistercian Europe, s. 105.
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– wzniesione jest na imponującym wzgórzu. Niedaleko tego niezwykle 
ważnego w średniowieczu ośrodka znajdują się Morimond i Clairvaux 
– macierze polskich cystersów. Opactwa te, jak i odsunięte nieco na 
południe Cîteaux – cysterska pramacierz – nadal pozostają miejscami 
położonymi jakby na ustroniu, choć przecież w centrum Francji.

Spośród pięciu opactw macierzystych, cysterską pramacierz w Cîte-
aux zaraz po startym z powierzchni ziemi Morimond należy uznać 
za najbardziej zniszczoną; zdecydowanie lepiej przetrwały: Clair-
vaux, Pontigny i La Ferté. Podczas Rewolucji Francuskiej klasztor 
został w zasadzie starty z powierzchni ziemi, zdewastowany, a zieleń 
opactwa sprzedana. W 2. połowie XIX w. znajdowała się tu siedziba 
zakładu poprawczego. Niemal wszystkie średniowieczne budynki 
Cîteaux zostały zburzone w XIX w., jednak Zakon Cystersów Ściślej-
szej Obserwancji w 1898 r. odkupił część swojej dawnej posiadłości 
i dzięki temu wspólnota istnieje tu po dziś dzień. Trapiści swój nowy 
klasztor wybudowali na początku XX w. nieco na uboczu wcześniejszej 
lokalizacji, szanując tym samym ruiny i podziemne ślady pierwotnej 
siedziby25.

Cîteaux rozlokowane jest na dużej polanie i trzeba sporej wyobraźni, 
aby w terenie tym dostrzec ślady dawnego majestatycznego zespołu 
architektonicznego. Analiza licznych źródeł kartograficznych pozwala 
jednak stwierdzić, że na obszarze tym cystersi dokonali poważnych 
zmian przestrzennych, w tym przebudowy układu wodnego, trwale 
przekształcając podmokłe tereny dolinne w użytki rolne. Na skutek ich 
działalności powstały tu liczne zbiorniki wodne, akwedukty, kanały 
i rowy melioracyjne, które po bardziej wnikliwej analizie terenowej 
uniemożliwiają odczytanie dawnego rozplanowania26. Współczesne 
Cîteaux położone na ustroniu, charakteryzuje się monotonnym rol-
niczym krajobrazem. Lasy liściaste otaczają ogromną polanę, której 
centrum, usytuowane w niewielkim obniżeniu, zajmują zabudowania 
klasztoru. Współczesna, by nie powiedzieć nowoczesna, architektura 
klasztoru nie zapowiada, że zachowane są tu jakiekolwiek ślady wcześ-
niejszego założenia. Nowy klasztor objęty jest ścisłą klauzulą; poza 

25 T. Kinder, Cistercian Europe, s. 82.
26 Stwierdzenie to uzasadniają liczne źródła oraz plany opactwa; zob. Pour une 

histoire monumentale de l’abbaye de Cîteaux (1098–1998), red. M. Plouvier, A. Saint-
-Denis, Dijon 1998.
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fragmentem związanym z wejściem do kościoła nie ma możliwości 
wstępu na jego teren. Otaczające zespół pola są miejscem hodow-
li rozlicznych roślin użytkowych, które podlegają dalszej przeróbce 
w klasztornych zakładach produkcyjnych, bowiem trapiści prowadzą 
gospodarstwo rolno-spożywcze, którego produkty są cenione nawet 
poza granicami Francji. Jak wygląda aktualne zagospodarowanie daw-
nych ogrodów – to pytanie, na które nie odnaleziono pełnej odpowiedzi 
w Cîteaux, właśnie ze względu na ścisłą klauzulę i niemożność prze-
prowadzenia badań terenowych. W części udostępnionej dla gości, 
związanej z reliktami zabytkowego zespołu klasztornego, gdzie zacho-
wane są jedynie dwa budynki, nie ma śladów kompozycji ogrodowych. 
Teren porasta malownicza łąka kwietna, a w sąsiedztwie zabudowań 
rosną grupy sędziwych drzew27. Jak już wspomniano, relikty daw-
nego opactwa pozostały jednak poza obrębem nowych inwestycji, 
co umożliwia prowadzenie badań archeologicznych nad pogłębie-
niem wiedzy o Cîteaux. Wobec ogromnych zniszczeń trudno liczyć 
na odnalezienie poważniejszych śladów dawnych ogrodów w terenie, 
możliwa jest jednak ich rekonstrukcja w oparciu o bogate archiwalia 
i wyniki dotychczasowych badań archeologicznych28. Warto podkre-
ślić, że mimo znacznych przemian w obrębie zabudowy klasztornej, 
Cîteaux zachowało charakter pustelni, w otoczeniu lasów i cichych 
pól, z niezmąconym współczesnością krajobrazem. Odczuwalne jest 
tu silne, choć trudne do nazwania cysterskie genius loci.

Clairvaux, obok Cîteaux, uznawane jest za opactwo wzorcowe. To 
tutaj Bernard z Fontaine przybył zagospodarować Vallis absinthialis, 
nazwaną tak w odniesieniu do goryczy życia, którą spodziewał się 
znaleźć w tym miejscu, mniej niż czterdzieści lat później zostawił ją jako 
jaśniejącą Clara vallis. W dniu śmierci sławnego opata w klasztorze było 
ośmiuset mnichów i braci świeckich. Clairvaux podlegało sześćdziesiąt 
dziewięć klasztorów i kolejnych sto było od nich zależnych. W ciągu 

27 W pobliżu dawnego budynku gospodarczego, współcześnie zaadaptowanego 
na cele muzealne, znajduje się kilka inspektów z malowniczymi nasadzeniami 
roślin ziołowych, sadzonych w przeszłości w ogrodach klasztornych.

28 Historia przekształceń przestrzennych założenia została opracowana przez 
badaczy Cîteaux – jej wyniki są prezentowane w budynku dawnej biblioteki 
w postaci makiet obrazujących sposób funkcjonowania zespołu w średniowie-
czu. Dodatkowo na planszach można prześledzić kolejne fazy rozwojowe tego 
założenia.
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dwudziestu pięciu lat Bernard z Clairvaux zbudował polityczną i reli-
gijną stolicę. Po jego śmierci opactwo nigdy już nie odzyskało takiego 
wpływu. W ciągu wieków swego istnienia, podobnie jak inne opactwa, 
musiało zmierzyć się ze zmiennymi kolejami losu, jednakże udało 
się mu utrzymać stały rozwój ekonomiczny, a jego majątek nigdy nie 
został nadszarpnięty przez opata mianowanego. Clairvaux przetrwało 
Rewolucję Francuską bez większych zniszczeń. W 1808 r. przekształco-
no go w więzienie. Instytucja ta zyskała złą sławę, stała się symbolem 
w świecie penitencjarnym, była świadkiem wielu dramatów. W 1812 r. 
kościół, najprawdopodobniej najpiękniejszy ze wszystkich świątyń 
cysterskich, został wystawiony na sprzedaż jako kamieniołom i w kon-
sekwencji rozebrany na kamień do budowy. Współczesne Clairvaux 
zajmuje teren o powierzchni 30 ha, ogrodzony dwoma pierścieniami 
wysokich murów. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło większość 
budynków, które znajdują się obecnie w trakcie prac konserwatorskich. 
Z Clairvaux I pozostało jedynie kilka ścian stawów rybnych, w dalszym 
ciągu zasilanych ze źródła. Clairvaux II było odpowiedzią na wzrost 
powołań. Lata 1135–1145 były świadkami budowy pierwszego opactwa 
cysterskiego zgodnie z funkcjonalnym programem nakreślonym przez 
św. Bernarda. Clairvaux III to wyraz zasobności opactwa w XVIII w., 
wielkiego właściciela ziemskiego i posiadacza wielu młynów i kuźni. 
Ostatnia karta historii przekształciła majestatyczny zespół religijny 
Clairvaux IV na więzienie.

Poznanie współczesnego Clairvaux – w swoim czasie najważniej-
szego cysterskiego klasztoru Europy – jest wstrząsające. Czynne wię-
zienie29, kolejka oczekujących na widzenie, a w udostępnionych dla 
zwiedzających wnętrzach klasztornych wystawione oryginalne klatki 
dla ludzi jako przykład „humanitarnych” warunków tworzonych dla 
więźniów w XIX w. Zniszczenia tego jakże ważnego dla chrześcijań-
skiego świata miejsca determinują jego odbiór. Autentyzm i dramatyzm 
są niewyobrażalne i z pewnością stanowią swoistą lekcję historii. Jeśli 
chodzi o stosunek opactwa do krajobrazu, to jest on zdecydowanie 
inny niż w przypadku pobliskiego Morimondu – dużego, zwartego 
zespołu zabudowy widocznego w krajobrazie rolniczej doliny, choć 
zgodnie z regułą cysterską niedominującego w przestrzeni, osłonię-
tego przez kulisy lasów. Kompleks klasztorny otoczony jest nadal 

29 Podobną sytuację można odnaleźć w polskim Koronowie.
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szczelnym, wysokim, kamiennym murem. Wschodnią część opactwa 
zajmuje więzienie prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
Francji30, natomiast w części zachodniej i fragmentarycznie centralnej 
znajdują się obiekty opuszczone przez tę instytucję w 2. połowie XX w., 
gdy na terenie dawnego sadu klasztornego wybudowano nowoczesny 
areszt. Zabytkowe budynki staraniem grupy wolontariuszy częściowo 
odrestaurowano, zaś od niedawna znalazły się one pod opieką Mini-
sterstwa Kultury, wiele jednak jest jeszcze do zrobienia. Biorąc pod 
uwagę losy tego miejsca i stan zabudowy, trudno liczyć na zachowa-
nie ogrodów31. Na terenie udostępnionym zwiedzającym, pomiędzy 
budynkami poddawanymi pracom remontowym można zobaczyć 
ogromny wirydarz, pozbawiony jednak wyposażenia i nasadzeń (poza 
niepielęgnowaną murawą). Widać stąd ogrodzone ze wszystkich stron, 
nowo posadzone sady, które otaczają opactwo od południa i wschodu. 
Niezwykle interesujący jest nadal dobrze funkcjonujący historyczny 
układ wodny, w postaci szerokich, obłożonych ciosanymi kamieniami 
kanałów, opływających centralną część zabudowy, włącznie z budyn-
kami gospodarczymi. W chwili obecnej w Clairvaux istnieje wyraźny 
podział przestrzeni: na tę zamkniętą oraz tę, którą odwiedzają ludzie 
z całego świata, aby poczuć jego niezwykłe genius loci. Pewne jest, że 
Clairvaux ze swą przemawiającą poprzez architekturę historią zmusza 
do refleksji nad znaczeniem wolności i istoty człowieczeństwa32.

Opactwo Morimond – czwarta filia Cîteaux33 (bardzo ważne dla 
losów naszych rodzimych opactw, bowiem większość z nich ma filiację 
morimondzką) – rozwijało się dzięki zakładaniu licznych klasztorów 
oraz swemu oddziaływaniu duchowemu, literackiemu i artystycz-
nemu, a także udziałowi, w podnoszeniu kultury rolnej. Stał się naj-
ważniejszym klasztorem cysterskim po Cîteaux i Clairvaux, punktem 
wyjścia do ekspansji zakonu na tereny Austrii, Niemiec i wschodniej 

30 Z oczywistych powodów ta część klasztoru nie może być zwiedzana, w pozo-
stałej istnieje zakaz wykonywania fotografii.

31 Układ przestrzenny opactwa w czterech fazach rozwojowych, zaprezentowany 
na planszach udostępnionych przez Muzeum w Clairvaux, daje pogląd na 
charakter ogrodów, które w różnym czasie towarzyszły zabudowie klasztornej.

32 J.-F. Leroux-Dhuys, Les abbayes, s. 175.
33 Leży na granicy Szampanii i Lotaryngii (w departamencie Haute Marne) w bli-

skim sąsiedztwie Clairvaux i Pontigny, nieco dalej od Cîteaux i najbardziej na 
południe wysuniętego La Ferté.
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Europy, ale jego wpływy sięgały także na Półwysep Iberyjski. Opactwo, 
spustoszone w 1572 r. przez protestantów, a następnie odbudowane 
w czasie wojny trzydziestoletniej, zostało doszczętnie zniszczone pod-
czas Rewolucji Francuskiej34. Od tego czasu na miejscu dawnej potęgi, 
określanej mianem „wielkiej centrali dla krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej”35, nie pozostało nic, prócz kilku fragmentów murów 
kościoła i kaplicy zewnętrznej z XV w.

Morimond (Mori mundo), co w dosłownym tłumaczeniu znaczy 
„umarły dla świata”, wydaje się dzisiaj rzeczywiście umarły. Posiada 
zdecydowanie inną od Cîteaux sytuację przestrzenną – silniej odczu-
walny jest tu „klimat” doliny, która zgodnie z cysterską zasadą skry-
wała zabudowę klasztorną. Świadczą o tym wysokie skarpy zboczy, 
które nadal porastają lasy. Współcześnie niewielką (zieloną dzięki 
tutejszym pastwiskom) dolinę przecinają wybrzuszenia żółtych murów 
zburzonego opactwa. Fragmenty historycznych ruin rolnicy częściowo 
zaadaptowali na nowe cele, domurowując do nich ściany budynków 
gospodarczych36. Na północny wschód od ogromnego stanowiska ar-
cheologicznego, jakim w istocie jest współczesny Morimond, znajduje 
się duży zbiornik wodny przypominający zalesione ze wszystkich stron 
jezioro. Został on zbudowany przez cystersów poprzez spiętrzenie 
wody na niewielkiej rzece Flambart i daje początek systemowi dobrze 
zachowanych i nadal funkcjonujących kanałów wodnych poprowadzo-
nych przez teren zajęty przez klasztor. Obecnie na terenie położonym 
powyżej zbiornika funkcjonuje ośrodek wypoczynkowy. Jest on chyba 
główną „atrakcją terenu”, a nie mury zrujnowanego opactwa. Mori-
mond jednak, mimo ogromnych zniszczeń, do chwili obecnej zachował 
wierną pierwotnej tradycji cysterskiej atmosferę spokoju i oddalenia 
od spraw doczesnych poprzez lokację w krajobrazie dolinnym oraz 
nikły stopień urbanizacji terenu37.

34 Pozostałości opactwa zostały wydobyte na światło dzienne w 1954 r. w wyniku 
prac archeologicznych.

35 Z. Świechowski, Architektura polskich cystersów w kontekście europejskim, w: Cyster-
si w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Strzelczyk, Poznań 1992, s. 137–148.

36 Niezwykły to widok – świadectwo dawnej potęgi włączone w strukturę bu-
dynków inwentarskich.

37 Dokumentując skąpe relikty opactwa, trudno nie przywołać refleksji, że opa-
ctwa-córki czynią go nadal żywym pomimo opisanej dewastacji. Badania pol-
skiego dziedzictwa cystersów, a szczególnie grupy małopolskiej wobec tych 
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Promocja obiektów cysterskich poprzez objęcie ich 
szczególnymi formami ochrony

Trudna do przecenienia rola cystersów w łączeniu i rozwoju Europy 
stała się impulsem do podjęcia przez Radę Europy decyzji o utworzeniu 
wielkiego szlaku turystycznego śladami szarych mnichów. Obejmuje 
on swym zasięgiem kraje, w których cystersi mieli klasztory. Roz-
poczyna się w Portugalii i biegnie przez Hiszpanię, Francję, Niemcy 
i Polskę. Jego zadaniem, zgodnie z założeniem programu „Europejskie 
Drogi Kulturowe”, jest przede wszystkim przybliżyć współczesnym 
turystom miejsca i obiekty związane z zakonem, a także ich rolę w roz-
woju gospodarczym i kulturalnym tworzącej się we wczesnym śred-
niowieczu Europy. Celem nadrzędnym jest jednak połączenie krajów 
i narodów współczesnej Europy w dążeniu do poznania wspólnych 
korzeni tożsamości kulturowej i pogłębienia wiedzy o europejskim 
dziedzictwie kulturowym38. Związki pomiędzy wszystkimi opactwami, 
wpływ, jaki miały na siebie nawzajem i na krajobraz całej Europy, są 
tym bardziej czytelne, gdy zobaczy się je jako zespół ogniw łączących 
w sobie wspólną ideę zakonu. Tym bardziej bolesny jest stan opactw 
macierzystych, brak właściwej informacji o randze tych miejsc oraz 
odpowiedniej ich promocji. Potencjał tych założeń, w mojej ocenie, 
wydaje się nie dość dobrze wykorzystany i jakby pominięty w budo-
waniu szlaku. Europejski szlak cysterski, a w nim ważny i, co trzeba 
podkreślić, na tle innych dobrze zorganizowany polski odcinek, dają 
szansę na zrozumienie cysterskiej idei, a przez to poznanie ogrom-
nego dziedzictwa kulturowego ze wszystkimi lokalnymi odmianami 
cysterskiej sztuki. Umożliwia też poznanie cysterskich założeń, które 
w dużej mierze są objęte formami ochrony przyrodniczej (Natura 2000, 
rezerwaty, parki krajobrazowe i inne). Z uwagi jednak na fakt, iż są to 
obiekty zabytkowe, dominuje ochrona kulturowa.

zniszczeń wydają się jeszcze ważniejsze dla odnajdywania pierwotnej cząstki 
francuskiej macierzy.

38 Opactwa cysterskie na Pomorzu, Poznań 1999, s. 5–8.
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Zabytki na światowej liście dziedzictwa kulturowego 
UNESCO

W chwili obecnej na szczególne uznanie zasługują dawne opactwa wpi-
sane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Większość 
z nich (poza nadal czynnym klasztorem w Poblet) przygotowana jest 
do przyjęcia zwiększonego ruchu turystycznego, a jednocześnie oferuje 
wysoko standardową ofertę również w zakresie edukacji dotyczącej 
dziedzictwa krajobrazowego cystersów. Są to zespoły pocysterskie: 
Fontenay (Francja) i Maulbronn (Niemcy), Alcobaça (Portugalia), Poblet 
Monastery (Hiszpania) i pocysterskie krajobrazy w Cistercian Foun-
tains Abbey and Fountains Hall Castle in Yorkshire (Anglia):

Alcobaça (Portugalia) – dawne opactwo było jedną z pierwszych 
budowli Zakonu Cysterskiego w Portugalii. Zostało ufundowane 
w 1153 r. przez króla Alfonsa Henryka, zwanego również Zdobywcą, 
pierwszego króla Portugalii, dla upamiętnienia zwycięstwa nad Mau-
rami pod Santarem w 1147 r.39

Cistercian Fountains Abbey and Fountains Hall Castle in Yorkshire 
(Anglia) – dawne opactwo cysterskie w Anglii, w hrabstwie North 
Yorkshire. Ruiny założonego w 1132 r. klasztoru znajdują się obecnie, 
wraz z sąsiadującym parkiem Studley Royal Park, w obrębie zespołu 
krajobrazowego stanowiącego ogromną atrakcję turystyczną40.

Fontenay (Francja) – dawne opactwo (obecnie własność prywatna) 
zostało założone na terenie rodowego majątku przez św. Bernarda 
z Clairvaux w 1118r., kilka lat po opuszczeniu przez niego opactwa 
w Cîteaux i założeniu opactwa Clairvaux. Jest to jeden z najstarszych, 
a równocześnie najbardziej kompletnie zachowany zespół zabudowań 
klasztoru cysterskiego w Europie41.

Maulbronn (Niemcy) – klasztor został założony prawdopodobnie 
ok. 1138 r. przez rycerza Waltera z Lomersheim, który zainspirowany 
reformatorskimi ideami Bernarda z Clairvaux, postanowił wstąpić do 

39 Więcej na temat założenia na stronie http://www.mosteiroalcobaca.gov.pt/en/
index.php?s=white&pid=168 (dostęp: 25.08.2017).

40 Więcej na temat założenia na stronie https://www.nationaltrust.org.uk/foun-
tains-abbey-and-studley-royal-water-garden (dostęp: 25.08.2017).

41 Więcej na temat założenia na stronie http://www.abbayedefontenay.com/en 
(dostęp: 25.08.2017).
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Zakonu Cysterskiego. Uchodzi za najlepiej zachowany średniowiecz-
ny zespół klasztorny na północ od Alp42.

Poblet Monastery (Hiszpania) – królewski klasztor Najświętszej 
Marii Panny uznawany jest za pierwowzór opactwa cysterskiego 
w Hiszpanii. Powstał z inicjatywy i pod patronatem hrabiego Barce-
lony Ramona Berenguera IV. W 1149 r. hrabia przekazał go cystersom 
z opactwa w Fontfroide43.

Trzeba podkreślić, że obecnie, na początku budowania właściwej 
infrastruktury turystycznej i promocji, zdecydowanie prym wiodą 
opactwa macierzyste, to jest Cîteaux, Clairvaux i Morimond, które 
w tej chwili pozostają nieco na marginesie cysterskiego szlaku. Stąd 
też w artykule przedstawiono dość szeroko ich niewątpliwe i wciąż 
mało znane walory.

Pomniki historii

Na tym tle polskie zespoły cysterskie wydają się zdecydowanie bardziej 
w centrum uwagi społeczeństwa. Nie mamy, niestety, obiektów wpisa-
nych na listę UNESCO, choć niewątpliwie wiele z naszych zabytków 
na taki awans zasługuje. Warto przypomnieć, że do dziś najwyższą kra-
jową rangą ochrony w postaci Pomnika Historii (ustanawianej w pol-
skim prawodawstwie od 1994 r.) spośród siedemdziesięciu wszystkich 
zabytków objętych tą ochroną w całym kraju, siedem stanowią zespoły 
pocysterskie.

Są to (w kolejności ustanawiania ochrony)44:
  „Krzeszów – opactwo cystersów”, uznany za Pomnik Historii roz-

porządzeniem Prezydenta RP z 14 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 
nr 102, poz. 1057)45; 

42 Więcej na temat założenia na stronie http://www.kloster-maulbronn.de/start/ 
(dostęp: 25.08.2017).

43 Więcej na temat założenia na stronie http://www.poblet.cat/(dostęp: 25.08.2017).
44 Podane adresy internetowe zawierają pełen opis katu prawnego, zakres ochrony 

oraz załącznik graficzny obrazujący zakres ochrony.
45 Http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041021057&min=1> (dostęp: 

25.08.2017).
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  „Zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą”, 
uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP 
z 17 czerwca 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 104, poz. 861)46;

  „Sulejów – zespół opactwa cystersów”, uznany za Pomnik Historii 
rozporządzeniem Prezydenta RP z 22 października 2012 r. (Dz.U. 
2012, poz. 1242)47;

  „Pelplin – zespół pocystersko-katedralny”, uznany za Pomnik Hi-
storii rozporządzeniem Prezydenta RP z 23 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 
2014, poz. 614)48;

  „Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej 
letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej”, uzna-
ny za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 3 lipca 
2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 955)49;

  „Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek”, uznany za Pomnik 
Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 4 lipca 2014 r. (Dz.U. 
2014, poz. 957)50;

  „Wąchock – zespół opactwa cystersów”, uznany za Pomnik Historii 
rozporządzeniem Prezydenta RP z 15 marca 2017 r. (Dz.U. 2017, 
poz. 674)51.

Należy dodać, że we wszystkich przypadkach wpływ na objęcie 
opisaną formą ochrony miał stan krajobrazu kulturowego, z którym 
zabytek jest powiązany.

***

Cystersi, określani mianem prekursorów zjednoczonej Europy, po-
zostawili nam ogromne dziedzictwo kulturowe, ale także, mimo 

46 Http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091040861 (dostęp: 
25.08.2017).

47 Http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001242 (dostęp: 
25.08.2017).

48 Http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000614 (dostęp: 
25.08.2017).

49 Http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000955 (dostęp: 
25.08.2017).

50 Http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000957 (dostęp: 
25.08.2017).

51 Http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000674 (dostęp: 
25.08.2017).
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gospodarowania na wybranych terenach przez blisko tysiąc lat, cenne 
dziedzictwo krajobrazowe. Świadczy to o ich poszanowaniu natury 
oraz dowodzi fenomenu gospodarczego tego zakonu. Poznawanie 
i promowanie tego dziedzictwa jest niezwykle ważne dla budowy świa-
domości dotyczącej naszego miejsca w kulturze europejskiej, wspólne-
go systemu wartości i wspólnych korzeni, ale także związanej z tym 
odpowiedzialności za jego ochronę.

Świadomość ta i działalność na rzecz ochrony dziedzictwa cyster-
sów, ale także innych zgromadzeń zakonnych, wpisuje się w słowa 
Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziane przed trzydziestoma laty 
z okazji święta Europy: „Tożsamości europejskiej nie da się zrozumieć 
bez wiedzy o tradycji chrześcijańskiej, że to właśnie w niej można od-
naleźć wspólne korzenie, z których wyrosła cała cywilizacja naszego 
kontynentu, jego kultura, dynamika, jego duch działania, zdolność do 
rozprzestrzeniania konstruktywnych wpływów”52.

W tak rozumianej problematyce walory kulturowe i przyrodnicze 
cysterskiego dziedzictwa zobowiązują do szczególnej ochrony otocze-
nia każdego opactwa i związanego z nim krajobrazu. Kształtowane 
w Europie od XI, a w Polsce od XII w., zespoły te łączą w sobie cha-
rakterystyczną dla pierwszych cystersów estetykę surowej geometrii 
z miękką linią natury, artykułowaną poprzez doliny rzek oraz towa-
rzyszące im kompleksy lasów i polan. We współczesnym krajobrazie 
obie te przestrzenie: geometryczna – człowieka, i swobodna – natury, 
łączą się i harmonijnie dopełniają wszędzie tam, gdzie urbanizacja 
nie odcięła historycznych zespołów od ich przyrodzonego otoczenia. 
Warto, by ten stan rzeczy został zachowany jako dziedzictwo kulturowe 
nie tylko Polski, ale także Europy. W tym celu należy podjąć jak naj-
szybciej kompleksowe działania mające na celu ograniczenie inwesto-
wania w bliskim otoczeniu opisanych zespołów i wielopłaszczyznową 
i świadomą ochronę pocysterskiego krajobrazu kulturowego. Wartości 
estetyczne czy też użytkowe wszystkich założeń oczywiście mogą być 
oceniane subiektywnie, ale zawsze winny stać na pośrednim miejscu 
po autentyzmie i symbolice miejsca, a także jego treści emocjonalnej. 

52 Za: W. Bartoszewski, Mój portret Europy Środkowej. Głos w obronie „Europy oj-
czyzn” opartej na fundamencie tożsamości kulturowej, w: Rozważania o Europie. W po-
szukiwaniu tożsamości Europy, red. P. Medowska, Warszawa 2006; http://www.
kas.de/wf/doc/kas_10079-1522-8-30.pdf?091006154213 (dostęp: 25.08.2017).
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Współczesne ozdabianie, wzbogacanie, „poprawianie wizerunku”, 
mające na celu „uatrakcyjnienie” zabytków, powoduje ich fałszowanie, 
a zatem oczywistą utratę ich wartości. Niestety, takie „eksperymen-
ty” wciąż pojawiają się na opisywanych, często chronionych prawem 
obszarach. Edukacja i promocja cysterskiego pojęcia krajobrazu i jego 
autentyzmu jest zatem drogą do ochrony tego, co pozostało z tego 
bezcennego dziedzictwa. Może to stanowić wzorzec dla rozwiązań 
przestrzennie agresywnych i niezgodnych z naturą, a przede wszyst-
kim stać w kontrze do działań, które je fałszują. 
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