
Fereastra polilobată (rozetă) - tipic pentru construcţiile 

cisterciene 

Das Rundfenster (Rosette) - typisch für alle Zisterzienserkirchen 

The round window (Rosette) - typical of all Cistercian churches 

 

 

 

Portal în stil gotic construit conic de maiştrii pietrari în faţada de 

vest după distrugerea mongolă din 1241 

Das Westportal im gotischen Stil, gebaut und verziert mit 

Steinmetzarbeiten nach dem Mongolensturm aus 1241 

The west portal in Gothic style, built by stonemason after the 

Mongol invasion of 1241  

„Porta aperta cor magis!“ 
Poarta este deschisă, inima şi mai mult! 

Das Tor ist offen, das Herz noch mehr! 

The door is open, the heart much more! 



Morminte de soldaţi germani căzuţi în primul război mondial la 

Porumbacu (sept. 1916) mutaţi în 1928 în biserică ptr. a fi protejate 

Grabsteine der gefallenen dt.Soldaten im ersten Weltkrieg (Sept. 

2016) bei Porumbacu seit 1928 sicher untergebracht im Kirchhof 

Grave stones of soldiers who fell in the First World War 

(sept.1916) fallen by Porumbacu, since 1928 secured moved into 

the church ruins  

 

 

Statuia lui Roland - erou germanic, simbol al libertăţii şi dreptăţii 

căzut în război cu necredincioşii (sec. 8)  

Rolandstandbild - germanischer Held und Symbol für  Freiheit 

und Gerechtigkeit gefallen im Krieg gegen Mauren (8. Jh) 

Roland statue - Germanic hero and symbol of freedom and justice 

of soldiers who fell in the war in Spain (8. century) 

Cimitirul soldaţilor 

Soldatenfriedhof 

Soldier cemetery 



Altarul baroc - Sf. Petru şi Sf. Pavel străjuiesc icoana crucificării 

Der barocke Altar mit dem Hl. Petrus und Paulus links und rechts 

vom Kreuzigungsbild 

The baroque altar with St. Peter and Paul left and right of the 

Crucifixion 

 

 

Orga barocă - orga mecanică din 1777 

Barocke Orgel - mechanische Orgel aus 1777  

Baroque organ - mechanical organ from 1777 

 

 

Cheie de boltă cu chipul Fecioarei Maria - ocrotitoarea 

cistercienilor 

Schlusstein mit Marias Bild - Schutzpatron der Zisterzienser 

Keystone with Virgin Mary - patron saint of the Cistercian 

Interiorul bisericii 

Das Innere der Kirche 

The interior of the church 



Ruinele bibliotecii (Reflectorium) şi a dormitoarelor  

Ruinen des “Reflektorium” (Bibliothek) und “Dormitorium” 

Ruins for the "refectory" and "dormitory" 

 

 

 

Îmbinare unică de stil romanic cu gotic la portaluri 

2 ferestre gotice (cu arc frânt) sprijinit pe o coloană romanică, 

încadrat în arcada romanică (semicerc)  

Einzigartige Kombination zwischen Gotisch und Romanisch 

2 gotische Spitzfenster eingebaut im romanischen Halbkreis-

Arkade gestützt auf einer romanischen Säule 

Unique combination between Gothic and Romanic 

2 Gothic-window built in the Romanic semicircular arcade 

supported on a Romanic pillar 

STIL: GOTIC + ROMANIC 

Gothisch + Romanisch 

Gothic + Romanic 



Casa parohială - se află pe locul vechii bucătării alimentat cu apă 

proaspătă din canal, cea mai veche casă locuită din Transilvania  

Das Pfarrhaus - war früher die Küche mit fliessend kaltem 

Wasser aus dem Kanal, das älteste bewohnte Haus in 

Siebenbürgen 

The Rectory - was former the kitchen with fresh water from the 

creek, the oldest inhabited house in Transylvania 

 

Placa memorială Viktor Kästner - cunoscut poet sas originar din 

Cârţa, a locuit şi a creat în această casă 

Gedenktafel Viktor Kästner - bekannter sächsischer Dichter, 

lebte in diesem Haus und in Versen das “Pochen” der Mühle 

verewigt 

Plaque Viktor Kästner - known Saxon poet, lived in this house 

and immortalized in verse the "rap" of the mill  

 

Moara cu 3 ciocănele - simbol al timpului cu drepturi unice de 

morărit, funcţionează pe un mic canal în faţa casei parohiale 

Klappermühle mit 3 Hammer - Symbol der Zeiten der alleinigen  

Mühlenrechte, betrieben vom kleinen Bächlein vor dem Pfarrhaus 

Klapper mill with 3 hammer - symbol of times with unic mill 

rights, run by the small brook in front of the rectory 

Casa parohială 

Das Pfarrhaus 

The Rectory 



Exteriorul bisericii - cu ferestre şi rozete tipice goticului sprijinit pe 

contraforti masivi din piatră de nisip 

Das Aussere der Kirche - mit typisch gotische Fenster und 

Rosetten umgeben von hohen Stützpfeilern aus Sandstein 

The exterior of the church - with typical Gothic windows and 

rosettes surrounded by high buttress of sandstone 

 

 

 

Piatra de mormânt a lui Franz Pindur - pictor şi grafician sas 

Grabstein Franz Pindur - sächsischer Maler und Grafiker 

Grave stone Franz Pindur - Saxon painter and graphic artist 
 

 

 

În grădina mânăstirii 

Im Klostergarten 

In the monastery garden 



Casa invăţătorului - casă tipic săsească, folosită de învăţătorul 

satului, actual muzeu şi birou de informaţii turistice cu chioşc 

Haus des Lehrers - ein typisches sächsisches Haus, genutzt vom 

Dorflehrer, heute ein kleines Muzeum mit Info-Kiosk 

Teacher's House - a typical saxon house used by the teacher, 

today a small museum and tourist info-kiosk 

 

Pe terasă se pot servi produse naturale ALBOTA (cârnaţi, 

brânză, păstrăv afumat, afinată, sucuri s.a.) 

Auf der Terrasse können Sie ALBOTA - Produkte kosten (Säfte, 

Wurst, Käse, geräucherte Forelle u.a.) 

On the terrace you can taste Albota - products (juices, meats, 

cheeses, smoked trout,...) 

 

Plantaţia de afin şi zmeură, o mică parte din grădina citercienilor 

Kultur mit Himbeeren und Blaubeeren-Teil des Zisterzienser-

Gartens 

Culture with raspberries and blueberries- part of cistercian garden 
 

 

 

Casa învăţătorului - Info-Kiosk 

Das Lehrerhaus - Info-Kiosk 

Teacher's House - Info-Kiosk 



Cistercienii sunt călugări catolici de origine franceză (Burgundia). 

 

Cistercienii sunt o ramură a ordinului calugăresc al Benedictinilor => motto “Ora et labora!” 

 

Capitala lor este Citeaux în Franţa-Burgundia, construit în trestie (cistercium) de unde au 

preluat şi numele => Cistercienii (cei de la trestie) 

 

Cistercienii îşi construiau abaţia preferenţial în zone nepopulate şi mlăştinoase cu trestie. 

 

Cistercienii au contribuit şi condus cu 3 papi aleşi în Roma (Eugene III, Benedict XII) 

 

În sec. 11-14 cistercienii au cucerit toată Europa cu peste 1.400 de abaţii de la Portugalia în 

Vest până în Anglia in Nord peste Germania, Austria, Ungaria până la Cârţa în Est. 

 

Cistercienii  erau călugării “ţărani” prin obligativitatea lor 

- de a se hrăni numai din roadele muncii lor (carnea era interzisă, excepţie peşte) 

- de a se îmbrăca şi echipa numai cu haine şi echipamente produse de ei 

 

Cistercienii  au introdus viţa de vie (în Cârţa,dealul peste Olt)şi rotaţia culturilor în 

agricultură.In sec.12-14 erau “campioni mondiali” în creştere şi consum de peşte şi vin. 

 

Cistercienii erau ingineri constructori având drepturi unice şi exclusive în Transilvania de: 

- morărit şi fierărit (aveau mori de piatră performante şi forja mecanică de ciocan cu 80 kg) 

- construcţii de biserici cu fortificaţii de piatră (Prejmer, BV-Bartholomae, ..) 

- construcţii hidrografice şi piscicole (desecări, canale morărit, iazuri cu peşte) 

CISTERCIENII … şi contribuţia lor la istoria universală 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YUjFEAYEe5jYxM&tbnid=apAWEHuaRIlCkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mathematik.uni-kassel.de/~rascha/GotischesMusterbuch/Tafel11.htm&ei=WW-IU9niE6Xj4QT884HQAQ&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNHHoaiAyG-Lvli-NDPlcgUccdE1Bg&ust=1401536719682741
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TN56xxc5RatliM&tbnid=2bTkh4N0XhLhVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://de.academic.ru/dic.nsf/meyers/42412/Fensterrose&ei=lW-IU-nLBKiN4gTz6oCIAw&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNFRc-SMF9Z6tXDk52aWXy5waIUcGA&ust=1401536781225925


Unica mânăstire cisterciană nedistrusă în România este abaţia din Cârţa construită în 1206. 

 

Cistercienii fiind un ordin catolic sunt conduşi de un abate (stareţ). 

 

Fiind cea mai estică abaţie, abatele avea dezlegare prin obligaţia de-a preda “darea de 

seamă” la FR-Citeaux nu anual ci doar din 4 în 4 ani (drumul era prea lung). 

 

Cistercienii au primit dreptul exclusiv de la regalitatea ungurească să sape canale şi să-şi 

construiască moara, iar cei care doreau să macine grânele, le plăteau uiumul (taxa). 

 

Spovedania este colectivă iar anul bisericesc evanghelic începe cu patru săptămâni înaintea 

Crăciunului - atunci Preotul rosteşte: “Aşa credeţi? Aşa să vi se întâmple”. 

 

La botez copilul nu se scufundă în cristelniţă ci i se toarnă apă peste cap. 

 

Împărtăşania se începe de la cel mai în vârstă bărbat până la cel mai tânăr (până la 14 ani 

copiii nu se împărtăşesc), apoi soţia preotului şi restul femeilor. 

 

Mânăstirea a fost distrusă aproape în întregime şi refăcută de mai multe ori, iar în 1474 a 

fost desfiinţată de Matei Corvin, bunurile sale fiind trecute în proprietatea Sibiului. 

 

Motivul politic si economic => eliminarea Cistercienilor din România/Ungaria 

- Matei Corvin susţinea episcopul sas din Sibiu (supus regelui) şi le-a predat mânăstirea  

- călugării cistercieni erau economic foarte puternici dar credincioşi şi supuşi papei din Roma 

Motivul oficial: abateri de la bunurile moravuri (se zice că le plăceau vinul, vânătoarea, …) 

CISTERCIENII şi saşii… în Cârţa (cea mai estică abaţie) 
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1. Cârţa nu este o biserică fortificată săsească => este unica mânăstire cisterciană din RO! 

Kerz ist keine sächsische Kirchenburg => ist das einzige Zisterzensierkloster in RO! 

Cârţa is not a fortified saxon church => it is the only cistercian monastery in RO! 

2. Mânăstirea Cârţa este construita de calugarii Cistercieni din FR-Citeaux (Burgundia). 

Kloster Kerz wurde gebaut von den Zisterzienser Mönchen aus Citeaux (Burgund). 

Abbey Cârţa was built by the Cistercium munks from FR-Citeaux (Burgundy). 

3. În ruinele bisericii puteţi vizita cimitirul unic de soldaţi germani căzuţi în sept. 1916. 

In den Kirchenruinen ist der einzige dt. Soldatenfriedhof erhalten mit Gefallenen v. 1916 

In the church ruins you can see german military cemetery from 1916. 

4. Cârţa are prima biserică care îmbină stilul romanic cu goticul timpuriu. 

Das Kerzer Kloster vereinigt einzigartig romanischer Baustil mit Früh-Gothik.  

The CÂRŢA – Monastery combines for the first time romanic and early gothic style. 

5. Prin fonduri UE manastirea a fost renovata in 2013 si ofera traseu turistic cu indicatoare. 

Durch EU-Fonds wurde 2013 eine Renovierung und ein turistischer Rundweg gemacht. 

With EU-Funds a renovation was made in 2013 and offers a tourist trail with signs. 

 

DE CE MERITĂ VIZITATĂ CÂRŢA ? 

Warum Kerz besuchen? Why CÂRŢA – Monastery? 



Cheia de la biserică este la Info-KIOSK. 

 

Der Kirchen-Schluessel ist im Info-KIOSK. 

 

The Church-KEY is at the Info-KIOSK. 

80 m 



PREŢ, Preise, Pricing 

 

5,00 LEI (1,15 Euro) - ADULŢI, Erwachsene, Adults 

2,50 LEI (0,50 Euro) - Copii, Students, Kinder, children 

 
Preţul include pliant, intrarea în biserică, WC,… 

Der Preis beinhaltet Faltblatt, Eingang in die Kirche, WC,… 

The Price included brochure, church entrance, WC,… 

 

 
Donaţie cutia milei: -opţional, prezentare ghid min.30 min (preot Misch). 

Opferstock: -optional Präsentation mit Pfarrer Misch Reger. 

Offertory box: -optional Presentation by priest Michael (30min). 


