Mânãstirea a fost în mod repetat devastatã ºi
distrusã de cãtre tãtari ºi turci. Biserica evanghelicã
de astãzi a restaurat ºi menþinut doar absida ºi corul
fostei bazilici în care ºi azi se þin slujbe. Arcele
bolþilor se întâlnesc într-o cheie de boltã goticã
înfãþiºând chipul Fecioarei Maria, ocrotitoarea
bisericii.

În fosta casã a învãþãtorului, aflatã în stânga bisericii,
au fost amenajate un mic muzeu ºi un Info-Kiosk. Aici
puteþi servi sucuri naturale, bãuturi ºi o gustare cu
produse de ALBOTA* (cârnaþi, brânzã, pãstrãv afumat,
afinatã, º.a.).
*Albota administreazã Pãstrãvãria Albota, deþine restaurante,
fermã ºi ateliere de producþie

Aba
Abaþia
ia Cistercianã
din Câr
Cârþaa
Unica Abaþie Cisterciana nedistrusã din România ºi cea
mai esticã din Europa este la Cârþa, jud. Sibiu. Ca toate
mânãstirile cisterciene, a fost construitã în stilul gotic
timpuriu, simplu ºi funcþional.
Infokiosk

Turnul-clopotniþã a fost construit în sec. 15 de
Andreas Lapicida, un constructor sibian. În vreme de
rãzboi acesta era folosit ca post de observaþie.

În ruinele fostei nave principale a fost amenajat în
1928 un cimitir cu soldaþii germani cãzuþi în Primul
Rãzboi Mondial. În acelaºi an a fost ridicatã statuia
rãzboinicului Roland (simbol al libertãþii ºi justiþiei),
o lucrare a zidarului Rudolf Binder.

Biserica

Ruine

Casa parohialã

Cârþa se aflã la 45 km de Sibiu, lângã DN1 în direcþia
Fãgãraº-Braºov; se face stânga la indicator spre Cârþa
cca 3 km pânã în centrul satului, apoi se face dreapta;
dupã 200 m se vãd în dreapta-Biserica Evanghelicã
/ruinele Abaþiei, în stânga-parcarea cu un parc în faþã.

Contact:
Biserica Evanghelicã Cârþa
Str. Principalã nr. 110, Cârþa, jud.Sibiu
Tel.: 0752-055.997
- pentru grupuri, sunaþi în prealabil
Ghidaj: românã, germanã, maghiarã
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Mânãstirea a fost întemeiatã în 1200-1206 de
cãlugãrii cistercieni. Ordinul Cistercian a fost înfiinþat
de abatele Robert de Molesme în 1098, în Burgundia
/Franþa, în mlaºtina de la Cîteaux (Cistercium).
Denumiþi ºi “cãlugãrii þãrani”, cistercienii s-au
desprins de stilul aristocrat al cãlugãrilor din Cluny
pentru a trãi conform valorilor propriei munci,
conform lui Benedikt: “Ora et labora”, “roagã-te ºi
lucreazã”.

Ei au primit teren inutilizabil (mlaºtini, pãduri) de la
regi, prinþi ºi donatori, pe acestea au construit
mânãstiri, au dezvoltat terenuri agricole ºi au
practicat cu succes agricultura ºi piscicultura.
Cistercienii erau catolici ºi au venit pe la 1200 - sub
protecþia regilor maghiari - în Transilvania.
Prin muncã grea au asanat mlaºtina ºi pãdurea
sãlbaticã de la Cârþa iar pentru început au construit o
bazilicã simplã din lemn.

Cistercienii trãiau foarte auster. Munceau din zori
pânã seara târziu, se rugau la fiecare 3 ore, nu
mâncau carne, nu fãceau foc în camerele lor ºi
vorbeau între ei doar strictul necesar.

În sec. 15 se dovedesc a fi mai preocupaþi de viaþa
materialã ºi luxoasã. Interesele economice ale
sibienilor au jucat un rol important în decizia privind
soarta mânãstirii.

Mai târziu, în sec.13, pietrari veniþi probabil din
Franþa ºi Renania, au creat o construcþie goticãAbaþie, sub forma unei biserici cruce ºi clãdirile
mânãstireºti dispuse în formã de dreptunghi.
Cârþa se afla în sec. 13-15 în centrul evoluþiilor
spirituale, politice ºi economice din Transilvania.
În acest timp cãlugãrii au drenat mlaºtinile din jur,
au creat ferme agricole model ºi au promovat
viticultura ºi piscicultura. Abatele mânãstirii
cisterciene numea preoþii ºi judecãtorii din cele
zece aºezãri aparþinãtoare.

Cunoscut a fost ultimul abate din Cârþa, Raimund
Bärenfuss, un fost cãlugãr din Viena. El ar fi fost un
pasionat al vinului ºi al vânãtorii de urºi.

În 1474 regele Matei Corvin a dizolvat în cele din urmã
mânãstirea ºi i-a transferat drepturile Bisericii din Sibiu.

Casa parohialã este probabil, cea mai veche clãdire
locuitã din Transilvania. A fost construitã în locul vechii
cantine a mânãstirii. În faþa casei parohiale este un
mic canal cu apã proaspãtã, pe care încã funcþioneazã
o micã moarã cu ciocãnele. Viktor Kästner (1826-1857),
cunoscut poet sas transilvan, ºi-a petrecut copilãria ºi
adolescenþa în aceastã casã ºi a reuºit sã surprindã în
versuri “ciocãnitul” acestei mori.

Pictorul Franz Pindur (1864-1904), originar de pe
aceste meleaguri, a pictat desene cu ruinele
mânãstirii. Karl Gustav Reich (1905-1997), alt fiu al
Cârþei, a scris povestiri umoristice în versuri.

