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Dedicaţie

Dedicăm lucrarea de faţă celui care 
ne-a oferit mobilul redactării ei, Înaltprea-
sfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al 
Argeşului şi muscelului. Cu ani în urmă, 
am descoperit cu nespusă bucurie respec-
tul pentru patrimoniul cultural naţional 
religios şi dragostea pentru tradiţia orto-
doxă a poporului român, adânc încrustate 
în sufletul ierarhului nostru. 

Adeseori a dat binecuvântări pentru 
a fi şcoliţi ghizi şi muzeografi capabili să 
păstreze valorile existente în mânăstiri, 
capabili să le prezinte lumii, ca pe nişte 
simboluri ale românismului şi ale evlaviei 
luminate şi iubitoare de frumos. Conştient 
întotdeauna de responsabilitatea pe care o 
are în faţa lui Dumnezeu şi a sfântul Apos-
tol Andrei, cel care ne-a încreştinat încă 
dintru începuturi, Înaltpreasfinţitul Cali-
nic ne-a sfătuit de nenumărate ori, cu dra-
goste paternă, să studiem trecutul lăcaşu-
rilor în care vieţuim, să cercetăm persona-
lităţile care le-au întemeiat şi susţinut, să 
redactăm monografii pentru a nu se pierde 
istoria credinţei noastre. 

Dacă Înaltpreasfinţia sa poate fi nu-
mit ctitor al bisericilor şi mânăstirilor 
eparhiei, cu atât mai mult al mânăstirii 
noastre, unde viaţa monahală era între-
ruptă de mai bine de un secol. ne închinăm 
înaintea ziditorului a toate, mulţumindu-i 
pentru binecuvântarea de a ni-l fi trimis pe 
alesul său spre a ne păstori. nădăjduim să 
auzim pentru cât mai  mulţi ani de aici îna-
inte bătăile inimii pline de binecuvântare 
a arhiereului Calinic. 

totodată, mulţumim aceluia care 
ne-a îndrumat în mod nemijlocit pe par-
cursul redactării prezentei lu crări, Părin-
tele Radu tascovici, decan al Facultăţii 
de teologie ortodoxă Sfânta Muceniţă 

Filoteia din Piteşti. Pe unii iniţiindu-i, pe 
alţii ajutându-i să aprofundeze tainele is-
toriei Bisericii  ortodoxe Române şi ale 
Dreptului Canonic ortodox, evlavios for-
mator duhovnicesc, s-a vădit pentru toţi, 
deopotrivă, un model demn de urmat. 

Autorul acestui studiu monografic des-
pre frumosul lăcaş ocrotit de către sfântul 
ierarh nicolae nu a fost decât o unealtă în 
mâinile harului. Dacă semnatarul lucrării 
apare în prim-plan, fundalul ascunde multe 
alte persoane extraordinare. o bucurie de 
nespus ne cuprinde sufletul când ne gândim 
la conducerea secretariatului de stat pentru 
Culte. Căci, ori de câte ori am trecut pragul 
instituţiei de-a lungul anilor, am simţit dis-
ponibilitatea de a ni se oferi ajutor. Domnul 
 Adrian lemeni, domnul Florin Frunză, mi-
nunaţi creştini şi oameni de omenie, ne-au 
poftit nu numai pe uşa biroului în care au ac-
tivat sau activează încă, dar au deschis drum 
larg de la suflet la suflet.

Fără aportul secretariatului de stat 
pentru Culte, prezenta lucrare, rod al unui 
simpozion omonim, nu s-ar fi putut tipări. 
Ce mare mângâiere că această instituţie, 
care se ocupă de Biserică, se face resimţită 
ca o mamă, ocrotind soarta monumente-
lor, intervenind când şi când, la nevoie, şi 
încurajându-i astfel pe cei care vieţuiesc 
aici!...

sperăm ca aceste pagini să aducă bu-
curie, în acelaşi timp, în sufletul maicilor 
de la mânăstirea Aninoasa, al căror duhov-
nic sunt de peste un deceniu şi care m-au 
încurajat, susţinut şi ajutat la redactarea 
prezentei monografii. 

Protosinghel
Clement Păunescu,

stareţul Mânăstirii Slănic
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 Xiv. Anexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

imaginile trecute ale oamenilor 
şi locurilor prind viaţă din negura vre-
mii, se adună, se destramă, se conto-
pesc, se estompează… ele nu se ordo-
nează şi nu se limpezesc decât având 
răbdarea şi interesul de a le descifra 
şi de a le înţelege. un atare act solici-
tă nu doar mintea, ci şi sufletul. Poate 
mai ales sufletul. 

Privind viaţa, observăm că aceas-
ta nu are nici graniţe, nici contururi 
clare. Cuvintele, însă, o secţionează, 
creând sfârşituri fireşti de cicluri şi 
epoci, împărţind-o după criterii te-
matice ori cronologice. şi dacă micile 
scântei stau la baza marilor incendii, 
de ajuns a fost un îndemn, pentru ca 
sufletul să ni se aprindă de râvna ela-
borării prezentei lucrări. 

o monografie. ori, cel puţin, o în-
cercare de monografie. Pornind de la 
sumarele date existente, presărate ici 
şi colo; ascultând guri îmbătrânite ce 
rememorează poveştile auzite în anii 
copilăriei, de la străbunici. 

singura monografie a monumen-
tului la care ne referim – mânăstirea 
Aninoasa din judeţul Argeş (astăzi), 
muscel (în trecut) – datează din anul 

1933, purtând semnătura preotului 
ioan Răuţescu. materialul acesteia ne 
este de mare folos, dar nu suficient. se 
simt lipsuri, ne frământă inexistenţa 
unei documentaţii bine organizate, 
ulterioară studiului amintit. majorita-
tea documentelor cu privire la mânăs-
tire, inclusiv condica acesteia, se gă-
sesc la moscova, din timpul Primului 
Război mondial. 

iniţiativa realizării actualei lu-
crări nu este uşoară. Greu ta tea, însă, 
trebuie să devină un în demn în plus 
pentru a încerca. Por nim la acest 
drum ca urmare a unei mai vechi as-
cultări primite de la Înaltpreasfinţitul 
Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi 
muscelului. 

Înarmându-ne cu stăruinţă, 
prin dem curaj, căci „orice vis poate fi 
transpus în viaţă de către cei care sunt 
destul de puternici pentru a crede în 
el.“ (George Bernard shaw) 

Dacă oamenii înaintează în vâr-
stă, dacă zidurile îmbătrânesc, dacă 
inventarul se uzează, destinul unui 
lăcaş mânăstiresc este etern punc-
tat de sfinţenie, ca o constantă, in-
variabil. sacrul apare ca „element în 
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III. Repere generale

structura conştiinţei şi nu ca stadiu 
în istoria cunoştinţei.“1 Aşadar, nu 
simplu obiect de studiu, nici un peisaj 
de basm. Căci orice mânăstire orto-
doxă înseamnă, mai presus de toate, 
viaţă. viaţă în Hristos. În atare con-
diţii, cuvintele devin inexprimabile. 
Conţinutul le este, parcă, prea sărac. 
totuşi, aceste rânduri merită nota-
te, deşi hârtia se aprinde şi cerneala 
se şterge pentru că existăm doar fi-
indu-le martori vieţii şi istoriei. Aşa 
cum viaţa şi istoria există în măsura 
în care ne au ca martori („veritas filia 
temporis“). 

Privitorilor cu ochi critic ori 
amuzat de îndrăzneala noastră le 

1 mircea EliadE, Nostalgia originilor, edi-
tura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 6. 

răspundem, ca şi preotul ioan Răuţes-
cu, prin cuvintele (datate 1803) aflate 
pe coperta finală a unui „Penticostar“ 
de la Aninoasa: „Cu multă osârdie vă 
rog, pravoslavnicilor cititori, găsind 
vreo greşeală să îndreptaţi cu du-
hul blândeţilor şi să nu mă osândiţi, 
că n-au scris mână de înger, ci de om 
pământean“2. 

Fie, deci, ca actualele pagini să ne 
cultive şi să ne îmbogăţească sufletele, 
rămânând, totodată, ca document atât 
de necesar peste timp. Cum spunea 
cândva un bătrân dascăl, să nu lăsăm 
să se şteargă urmele paşilor care au 
trecut pe aici! şi noi suntem trecători!

2 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoasa 
din judeţul Muscel, tipografia şi librăria Ghe-
orghe n. vlădescu, Câmpulung muscel, 1933, 
p. vi.

Privind cu superficialitate şi cu 
ieftin convenţionalism raportul din-
tre coordonata spaţială şi inconştient, 
acesta pare a fi unul de independenţă. 
Însă, aşa cum arăta lucian Blaga în 
Trilogia culturii, purtăm în inconşti-
entul nostru anume orizonturi, care 
tind atât de mult să se exprime, în-
cât ele ajung a se dezvălui prin nişte 
mijloace aparent improprii scopului. 
Filozoful se aventurează în căutarea 
unei chei de aur care să poată deschi-
de multe dintre porţile entităţii româ-
neşti, vrând să găsească sau să con-
struiască ipotetic un spaţiu-matrice, 
un orizont spaţial al inconştientului, 
înzestrat cu accente sufleteşti ce lip-
sesc peisajului. Dacă peisajul riscă să 
fie trădat oricând de conştiinţă, incon-
ştientul nu trădează, simţindu-se unit 
organic, inseparabil, cu orizontul spa-
ţial, care se mulează pe el ca o cochi-
lie. Fiecărei culturi îi corespunde un 
sentiment specific al spaţiului. Pentru 
români, pe un teren al nuanţelor şi al 
atmosferei, al inefabilului şi impon-
derabilului, „spaţiul mioritic“, „pla-
iul“, pătrunde ca o aromă întreaga în-
ţelepciune a unui suflet care-şi simte 
drumul suind şi coborând, iarăşi suind 
şi coborând, „care zeci de ani a urcat 
munţii şi a cutreierat văile sub îndem-
nul şi porunca unui destin“1. 

1 lucian Blaga, Trilogia culturii, editura 
pentru literatură universală, Bucureşti, 1969, 
p. 120. 

Aceeaşi alternanţă deal-vale, ace-
laşi plai – matricea spaţială a poporului 
român – este uşor sesizabilă, ca în toate 
zonele ţării şi pe meleaguri muscelene 
şi argeşene. Pornind din Câmpulung 
spre Berevoieşti urci, pe rând, două 
dealuri. Cel dintâi – situat între Râul 
târgului şi Bughea, iar al doilea – între 
râurile Bughea şi Bratia. 

„Pădurea coboară dealul spre mat-
ca Bratiei, parcă Însuşi Dumnezeu ar fi 
scris, cu cerneală verde, o epistolă de 
dragoste aninoşenilor, mânăstirea în-
tărită cu ziduri de la poalele ei, pare o 
pecete dumnezeiască.“2

Comuna Aninoasa este aşezată în 
nord – vestul munteniei, în partea nor-
dică a Judeţului Argeş, la circa 22 km 
de paralela 45o lat. n. Are pe teritoriul 
său, cu o suprafaţă de 37 km2, un relief 
deluros, caracteristic Piemontului Ge-
tic, aflându-se în apropierea liniei de 
contact dintre dealurile subcarpatice la 
nord şi podişurile piemontale în partea 
de sud. Într-o alternanţă feerică, aici îşi 
expun versanţii mai multe dealuri: Gor-
gan, Dealul Bisericii, erja, Faţa Frumoa-
să, musceluş, Coasta Grecului, nevrinţu, 
voimiru, slănic (720 m), muchia Crucii 
(700 m). Printre acestea, ondulându-şi 
plastic cursurile, trec râurile Bratia, cu 
izvorul în munţii iezer, afluent al Râului 
târgului, cu debit permanent şi slănic, 
afluent al celui dintâi, cu debit minim, 

2 ion VulpE, Ferestre spre rai, editura Ar-
hetip, Bucureşti, 2002, p. 64. 
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satul Aninoasa, atestat prin ac-
tul anterior, este poziţionat în centrul 
comunei cu acelaşi nume, fiind com-
ponent al acesteia, alături de alte trei 
sate  – Broşteni, slănic şi valea siliştii. 
este situat la o distanţă de 52 km de mu-
nicipiul Piteşti, la 33 km de Curtea de 
Argeş şi la 18 km de Câmpulung muscel, 
în apropierea drumului naţional  Curtea 
de Argeş – Domneşti – Câmpulung. 

mânăstirea Aninoasa1 este ridi-
cată pe malul stâng al Râului Bratia, 
în partea de răsărit şi miazăzi a satu-
lui, la o distanţă aproximativ egală de 
şoseaua Piteşti – Câmpulung şi de cea 
spre Domneşti, Corbi şi nucşoara2. 

zidită iniţial la loc ferit, la poa-
lele Carpaţilor, în mijlocul deselor şi 

1 Alte lăcaşuri cu acelaşi nume (cf. Catalogul 
Documentelor Ţării Româneşti): mânăstirea Ani-
noasa Cislău, secolul al Xvi-lea, de lemn, dispărută, 
în Judeţul Buzău; schitul Aninoasa (1705-1709), 
fost metoc al mânăstirii tismana, Judeţul Gorj; 
biserica de lemn Aninoasa, Judeţul Gorj, dărâma-
tă, reclădită din zid; Aninoasa, pe valea teancului, 
mânăstirea Aninoasa, Judeţul Dâmboviţa (1810). 

2 mihaela lina, Monografia comunei..., p. 10. 

întinselor păduri de anini, aşezarea spa-
ţială, ca în cazul majorităţii mânăstiri-
lor3, era în concordanţă cu specificul ac-
tivităţii spirituale desfăşurate aici. 

Aninii sau arinii, arbori înalţi şi 
drepţi, specifici zonelor umede, acope-
ră, pe o distanţă destul de însemnată, 
chiar şi astăzi lunca Râului Bratia, ei fi-
ind suportul ori punctul de pornire pen-
tru alegerea numelui satului şi al mâ-
năstirii: Aninoasa – „locul cu anini“4. 

Dacă în vechile hrisoave ale Canta-
cuzinilor5 şi mavrocordaţilor6 este con-

3 Gr. monahikos = solitar, izolat. 
4 n. ioRga, Revelaţii toponimice pentru is-

toria neştiută a românilor, editura monitorul 
oficial şi imprimeriile statului, imprimeria 
naţională, Bucureşti, 1941, p. 3. 

5 Hrisovul lui Ştefan Cantacuzino din 1714 
pentru milă de vinăriciu în dealul Urecheştilor din 
judeţul Râmnicu-Sărat, amintind şi pentru închina-
rea schitului de acolo la Mânăstirea Aninoasa, apud 
Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoasa..., p. 229. 

6 Hrisovul lui Constantin Mavrocordat 
din 13 iulie 1732 privind la mila de vinărici în 
dealul Urecheştilor, amintind şi despre 1200 
stânjeni de moşie în Voiceşti şi Urecheşti, pe 
care Mitropolitul Daniil i-a dăruit Aninoasii, 

secând ori rămânând ca pârâu pe timp 
de secetă1. În perioadele fără ploaie, Râul 
Bratia îşi urmează cursul liniştit şi mol-
com în albia sa2. Când, însă, plouă mult, 
apele aduc nisip şi pietriş des folosit în 
trecut la construirea caselor. 

Apare, deci, acelaşi orizont înalt, 
ritmic şi indefinit, alcătuit din deal şi 
vale, „un plan înalt, deschis, pe coa-
mă verde de munte, scurs molcom la 
vale“3. Printre livezi cu fâneţe şi silişti 
de pruni resimţim parcă şi mai mult 
specificul sufletului românesc, îmbi-
nare de pastoral – cultura montană – şi 

1 mihaela lina, Monografia Comunei Ani-
noasa din judeţul Argeş, editura Paralela 45, 
Piteşti, 2002, pp. 7-10. 

2 Ibidem, p. 88. 
3 lucian Blaga, Trilogia..., p. 120. 

agrar – preponderent în zona de câm-
pie. la numai 3 km spre miazăzi de 
Berevoieşti şi slănic, pe malul stâng al 
râului Bratia, se află satul Aninoasa4. 
vecinul de miazăzi al Aninoasei este 
satul vlădeşti, spre apus întinzându-se 
satele Bădeşti şi Petroşani, iar spre ră-
sărit – Coteşti şi Capul Piscului. satul 
Aninoasa („Alinoasa“ sau „iainoasa“5) 
este atestat documentar în hrisovul 
emis pe 13 august 1437 la târgovişte 
de către vlad Dracul, prin care domni-
torul întărea acest aşezământ câtorva 
dintre boierii săi:

4 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 7. 

5 Catalogul Documentelor Ţării Româ-
neşti, Arhivele naţionale ale României. 

6 Documenta Romaniae Historica, B., 
Ţara Românească, vol. i, doc. 86.

Comuna Aninoasa Judeţul istoric Muscel
Hărţi reproduse după Preotul Ioan Răuţescu, în Mânăstirea Aninoasa...

„1437(6945) august 13, Târgovişte
†În Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi binecinstitul şi de Hristos iubitorul, Io, 

Vlad voevod şi domn, din mila lui Dumnezeu şi cu bunăvoinţa lui Dumnezeu stăpânind toa-
tă ţara Ungrovlahiei, Herţeg al Almaşului şi Făgăraşului. A binevoit domnia mea şi am dat 
acest atotcinstit hrisov de faţă al domniei mele boierilor domniei mele, Voinea şi Radul şi 
Dragomir şi Albul şi Vâlcsan şi Vlaicul, ca să le fie jumătate din Lânjeşti pe Argeş şi Gornii şi 
Aninoasa şi Raucul şi Baloteşti şi Găureni. Acestea toate să le fie de ocină şi de ohabă, cât va 
trăi domnia mea şi cât vor trăi fiii domniei mele şi cât vor trăi ei şi nepoţii lor şi strănepoţii 
lor, începând de la vama oilor, de vama porcilor, de vama stupilor, de găletărit, de dijme, de 
cositul fânului, de talpe, de podvoade şi cărături şi de toate, adică de slujbele mari şi mici, 
câte se află în ţara singur stăpânitoare şi în stăpânirea domniei mele. Şi să nu cuteze să-i 
tulbure nici sudeţ, nici globnic, nici birari, nici altul nimeni dintre boierii mari şi mici, pen-
tru că cine i-ar împiedica măcar cu un fir de păr, unul ca acela va primi mare rău şi urgie de 
la domnia mea, ca un călcător al acestui hrisov al domniei mele. 

Însăşi după moartea domniei mele, pe cine va alege Domnul Dumnezeu să fie domn al 
Ţării Româneşti sau din rodul inimii mele sau din rudele domniei mele sau, pentru păca-
tele noastre, din alt neam, dacă va cinsti şi va întări acest hrisov al domniei mele şi pe acela 
Domnul Dumnezeu să-l întărească în domnia lui şi dacă va nimici şi nu va întări şi pe acela 
Domnul Dumnezeu să-l lovească şi să-l ucidă aici cu trupul, iar în cel veac cu sufletul şi să fie 
asemenea lui Iuda şi lui Arie şi cu acei cari au spus, sângele lui asupra lor şi asupra copiilor 
lor, ceiace este şi va fi în vecii vecilor, amin. †

Aceştia sunt martorii: jupan Voico vornic, jupan Tudor, jupan Nanul, jupan Stanciul, 
fratele lui Mircea, jupan Nan Pascal, jupan Stanciul Honoi, Dimitrie spătar, Coica primul 
vistier, Semen stolnic, Micle paharnicul, Badea comis, Ştefan logofăt. 

Eu, Coica, am scris la Târgovişte, august 13, în anul 6945 (1437). 
†Io Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu, domn. †“6
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semnată aşezarea mânăstirii pe un loc 
lipsit de fertilitate, „fără hrană şi fără ve-
nit“, „la loc sec şi neroditor“, astăzi sără-
cia din trecut este uitată, sătenii ocupân-
du-se cu agricultura, cu zootehnia şi cu 
exploatarea pădurilor din zonă. mânăs-
tirea este situată chiar vizavi de ocolul 
silvic, administratorul celor aproxima-
tiv 18.000 ha de pădure din zonă. 

Comuna Aninoasa mai cuprinde 
încă o mânăstire şi trei biserici de mir: 
mânăstirea slănic – ce se presupune 
a fi ridicată pe locul unei ctitorii a lui 

apud Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 239. 

vlad Ţepeş, biserica satului Aninoasa – 
sfinţită în anul 2001, cu hramul Aco-
perământul maicii Domnului, biserica 
satului slănic – cu hramul sfântul ni-
colae, fost metoc al mânăstirii Aninoa-
sa, datată iniţial 1773, reconstruită în 
1840 şi biserica din valea siliştii – con-
struită de către Arhi mandritul Dositei 
Aninoşeanul în anul 1800, cu hramul 
sfinţii voievozi. 

Deşi situată în mijlocul satului, 
mânăstirea Aninoasa este un spaţiu 
liturgic iluminat de harul divin, un tă-
râm al păcii şi bucuriei întru Hristos. 
Căci, intrând pe poarta grea de stejar, 
simţi că ai trecut în „tinda raiului“… 

IV. Contextul fondării. Ctitorii, patru nume  
vrednice de pomenit. Mobil şi persoane

1.  Aga Tudoran Vlădescu 
(Monahul Teodosie) 
– ministru cu rasă şi 
metanii

Familia vlădeştilor1, bo-
ieri pământeni din muntenia, 
este cunoscută din prima ju-
mătate a veacului al Xv-lea, 
având urmaşi până astăzi. 

Provenind din înaintaşi ca 
Fota2 din târgovişte, tudoran 
i din Aninoasa s-a căsătorit cu 

stana, al cărei tată era văr cu doamna 
stanca a lui mihai viteazul3. În 1632, 
îşi împarte averea4 celor trei fii ai săi – 

1 unii consideră că numele comunei 
vlădeşti nu se trage de la familia boierească, aşa 
cum se spune, ci de la cneazul vlad, care va fi des-
călecat aici (cf. Pr. ioan i. iancu, Comuna Vlădeşti 
– Muscel, judeţul Argeş – monografie, p. 15, nepu-
blicată, manuscrisul se află la Primăria vlădeşti). 

2 octav-George lEcca, Familiile boiereşti 
române, editura libra, muzeul literaturii Ro-
mâne, Bucureşti, p. 577. 

3 Dan plEşa, „neamul Doamnei stan-
ca, în Genealogii documentate“, vol. i, Ţara 
Românească. 

4 Dimitrie Băjan aminteşte moşiile ce ur-
mau a le fi împărţite: Coteştii, Răugenii, Ani-
noasa, Găueştii, vlădeştii, Găurenii, izvoranii, 
Cărtucleştii, Borcăneasa, Pietroşanii, Bucşanii 
şi Hulubeştii. 

Pârvu, Badea şi iane5. Badea şi Pârvu 
au devenit mari dregători, iar iane a 
rămas cu titlul de paharnic. 

Fota din târgovişte, numit „cel 
mare“ (a doua jumătate a secolului al 
Xvi-lea) este trunchiul acestui neam. 
A avut patru copii: Alexandra, Despa, 
Proca şi tudoran. Contemporan cu 
mihai viteazul, boierul tudoran vlă-
descu (fiul Fotei) este amintit de către 
D. Bejan, în lucrarea sa „Documente 
de la Arhivele statului“, care arată că 
în 1586, acesta avea rangul de Postel-
nic, iar în 1600 era vel Portar, apoi vel 
Pitar, pentru ca în 1620 să fie menţio-
nat în documente ca vel sluger. După 
anul 1622 – din nou vel Pitar, iar în 
1634 era biv vel sluger. el s-a căsăto-
rit cu stana, fiica lui Pârvu postelnic, 
fiul lui Ţintea, mare armaş, cumnat cu 
Dragomir postelnicul. tatăl acesteia 
era fiul lui vlaicu, mare armaş şi vărul 
doamnei stanca a lui mihai viteazul. 

Cât îl priveşte pe Pârvu vlă des cu, 
acesta avusese între anii 1638 şi 1642 
rangul de spătar, apoi a devenit vistier. 
În anul 1656 a zidit o frumoasă biserică 
în satul vlădeşti. numele său, al soţiei 
(Anca, fiica lui ivan şufarul, rudă prin 
alianţă cu familia Cocorăscu şi unchiul 

5 Academia Română, Mss. 1062, fila 358. 



m
â

n
ă

st
iR

e
A

  A
n

in
o

A
sA

18

ist
o

R
ie

   şi   tA
in

ă

19

lui ianache văcărescu) şi al celor trei 
„coconi“ (Bălaşa, Constantin şi şer-
ban) sunt înscrise pe pisania acesteia. 
Bălaşa va avea ca fiu pe Papa comis, iar 
Constantin spătar se va călugări sub nu-
mele de Chiril. şerban va ajunge mare 
Comis, fiind trimis de către domnul 
şerban Cantacuzino  într-o delegaţie 
la viena1. Chiar în 1688, şerban vodă 
moare, solii îi sunt opriţi la viena, cu 
excepţia lui Constantin Bălăceanu şi a 
lui şerban vlădescu. Cel din urmă in-
tră în ţară împreună cu un conte ungur 
– lazlo Csaki, prin care Brâncoveanu 
va trimite răspuns la viena. Pârvu moa-
re ucis (în 1658) la porunca lui mihnea, 
la Gura teleajenului. Împreună cu alţi 
boieri şi căpitani, el i s-a plâns paşei 
împotriva lui mihnea vodă. Domnul, la 
rându-i, se plânge că boierii au pus gând 
rău împărăţiei. Paşa îi dă crezare mih-
nei. „Întâmplându-se de au venit Pârvu 
vistierul sub cortul domnesc, poruncise 
Domnul unor beşlii, că de l-or vedea, să 
vină cu arme ascunse pe sub haine; şi 
veniră beşlii turceşti şi zicându-le mih-
nea vodă, îndată loviră pe Pârvu vistie-
rul cu săbiile, de-l făcură fărâmi şi multă 
pagubă făcând împăratului cu uciderea 
multor turci.“ În anul 1661 osemintele 
i-au fost strămutate de către soţie, fiind 
înmormântat în partea dreaptă a biseri-
cii sale2, sub o piatră funerară cu urmă-
toarea inscripţie: „Aici zac umedile oase 
ale celui cinstit şi de bună treabă Pârvu 
vlădescu vel vistier, fecior lui tudoran 
slugear, care l-au sfărâmat mihnea vo-
evod pre grea nedreptate la Gura telea-
jenului, când au trecut hanul cu turci i 

1 niculae m. VlădEscu, Din trecutul boie-
rimei româneşti. Vel comisul Şerban Pârvu Vlă-
descu, în Revista arhivelor, anul i (1925), nr. 2. 

2 În biserica de la vlădeştii de sus mai 
este înmormântat un copil al marelui comis 
şerban, fiu al lui Pârvu, numit „Răducanu“, 
peste care este aşezată o piatră funerară cu in-
scripţie în limba slavonă: „Aici odihneşte oase-
le Răducanului şerban Pârvu vlădescu la leat 
7211 [1703], ianuarie“. 

Cazaci de prăda Ţara ungerească, la leat 
7166. şi după aceea aduse fură aci oasele 
de jupâneasa Anca şi puse într-această 
sfântă biserică. văleat 7169“. Restaura-
tă în anul 1851, vechea ctitorie a visti-
erului Pârvu a fost rezugrăvită de către 
pictorul nicolae Arsenescu, împreună 
cu safta, soţia sa, cei doi construind şi 
tinda din faţă. 

Badea este amintit în anul 1600 cu 
rangul de „velichi Postelnic“, pentru ca 
în timpul domniei lui Grigore Ghica să 
fie menţionat şi drept „capuchehaia“ 
(reprezentantul domnitorului român la 
Poarta otomană), „când au fost vizirul 
la Belgrad“. el s-a căsătorit cu neacşa 
din Cepari, fiica lui eftimie pitar şi a vi-
laei (fata lui Pârvu Rudeanu), devenită, 
ulterior monahia nastasia. Copiii săi 
sunt: Cazan clucer, Radu spătar şi clu-
cer (Radu logofăţelul- 1711, care în 1719 
se afla printre boierii olteni din vâlcea: 
„Radu vlădescu Cambesa“), Calotă pos-
telnic, paharnic şi logofăt, zis Belciu-
neanu, Grigore postelnic, tig veanu, 
Athanasie monah (înainte de călugărie 
acesta avusese un copil, pe Drăghici, vii-
torul Daniil, mitropolit al ungrovlahiei). 
o fiică a sa, sofiea, s-a căsătorit cu micu 
din Piteşti, cupeţ. Fiul lui Radu clucer, 
Drăghici strâmbeanu (după numele 
mamei) a ajuns vătaf de aprozi, aşa cum 
apare în opera lui nicolae stoi cescu, 
Dicţionar al marilor dregători din Ţara 
românească şi Moldova.

Al treilea moştenitor al slugeru-
lui tudoran, iane, a decedat înainte de 
1642. În grija soţiei Chera, fiica lui „Dră-
ghici, vornic ot Cornăţeni“ şi soră a lui 
„socol, marele Clucer“3, au rămas cei 
doi copii: tudoran (prea tânăr pe atunci 
pentru a purta vreun rang boieresc) şi 
Catrina (ulterior soţie a lui „ion Clucer 
sin Duminică, căpitan ot lipia“). tudo-

3 Gion ionEscu, Istoria Bucureştilor, Bu-
cureşti, stabilimentul grafic i. v.   sorescu, 
1899. 

ran este, deci, moştenitor de pe urma ta-
tălui său, iane alături de Barbu şi Pârvu. 

Fotografie a lui Tudoran Vlădescu. 
Reproducere după Preotul Ioan Răuţescu, 

în Mânăstirea Aninoasa...

ştefan Greceanu1 adună 55 de do-
cumente privitoare la „acest tudoran“. 
Între anii 1654 şi 1664 avea rangul de 
paharnic, fiind unul dintre cei mai ac-
tivi cumpărători de pământ ai epocii. 
A mers cu oastea lui Grigorie Ghica la 
ujvar (1663). Între 1665 şi 1668 – clu-
cer2, în 1669 – pitar, între 1670 şi 1673 
– agă, în 1674 – vel clucer şi între 1674 
şi 1677 apare ca biv vel clucer, ulterior 
devenind monahul teodosie. 

momentul naşterii sale nu este 
sigur, fiind considerat cu aproximaţie 
anul 1620. el se căsătoreşte cu Alexan-
dra3 din neamul boierilor Creţuleşti, 
fiica lui stan logofăt şi a stanei Grecea-
nu, soră cu marele logofăt Radu şi cu 
Pădure Creţulescu. tudoran este cum-
nat cu spătarul negoiţă văcărescu, ta-
tăl lui ianache. Avea, deci, rude din cele 
mai însemnate familii de boieri pămân-
teni: Creţuleştii, Bucşanii, văcăreştii, 

1 ştefan gREcEanu, Genealogiile documen-
tate ale familiilor boiereşti, tipografia Coope-
rativa, Bucureşti, 1913, vol. i, pp. 28-36. 

2 Clucer – şeful aprovizionării  curţii şi 
oştirii. 

3 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 56. 

Rudenii etc. el deţinea chiar şi case în 
Bucureşti, cumpărate de la mitropoli-
tul târgoviştei – teodosie4, după cum 
menţiona Gion ionescu: „În mahalaua 
popii lui istrate mai avea case încă un 
mare bogat, anume tudoran clucer ot 
Aninoasa, mare proprietar de moşii în 
judeţul muscel, soţul Alexandrei Cre-
ţulescu, văr al treilea cu şerban vodă 
Cantacuzino şi mai târziu călugărit sub 
numele de monah teodosie. interesan-
tă figură de boer bogat, rudă cu Basarab 
prin mama sa, jupâneasa Chera.“5

tudoran este amintit6, de ase-
menea, ca deţinător a numeroase 
moşii în judeţele Argeş, muscel, il-
fov, vlaşca, Dâmboviţa, teleorman şi 
Râmnicu-sărat. 

Preda este singura fiică a sa şi a 
Alexandrei care a ajuns la vârsta căsă-
toriei, după cum atestă documentele. 
Devenind soţia Comisului Constantin 
vărzaru, primeşte de la tatăl ei moşte-
nire moşia tomşani, cu clauza ca, de 
nu va avea moştenitori – ceea ce s-a şi 
întâmplat –, moşia să revină ctitoriei 
tatălui său, mânăstirea Aninoasa. 

Hrisovul lui Constantin Brân-
coveanu din 18 iunie 7221 (=1713) 
spune: „…să ţie mânăstirea Ani noa sa 
moşia tomşani din sud Dâmboviţa, 
care moşie a fost dată zestre Predii, 
fiica lui tudoran, cu aşezământ că 
de nu-i va rămâne moştenitori după 
moarte, să rămâie iarăşi la mânăstire 
şi că a murit şi ea şi soţul ei Costandin 
vărzaru Comisul, făr de moştenitori.“

urmând exemplul unchiului său, 
vistierul Pârvu, cu 21 de ani mai târziu, 
în 1677, tudoran începe zidirea unei 
biserici de curte la Aninoasa, transfor-
mată ulterior, la moartea Alexandrei, în 

4 Arhiva vlădescu, în posesia urmaşilor 
d-lui prof. univ. mihai C. vlădescu [fost minis-
tru şi rector al univ. din Bucureşti], plecaţi în 
Canada, Doc. Nr. 81 din 17 martie 1670. 

5 Gion ionescu, op. cit., p. 409. 
6 ştefan gREcEanu, op. cit., pp. 29, 30. 
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a doua parte a aceluiaşi an, în mânăsti-
re de călugări. exista aici o bisericuţă 
mică, despre care povesteşte mitropoli-
tul neofit al ungro-vlahiei, pe care tu-
doran o înlocuieşte cu marea mânăstire. 

Ceea ce l-a determinat să constru-
iască acest locaş a fost şi dorinţa de a 
mulţumi lui Dumnezeu pentru că nu-şi 
pierduse viaţa în anul 1673, când se pu-
sese chezaş pentru cumnatul său, Pădure 
Creţulescu, fugit peste hotare, aşa cum 
arată cartea domnească dată de către 
Grigore Ghica la 31 iulie 1673: „Într’aceia 
Domnia mea ştiind pe tudoran Aga che-
zaş pre cumnată-său Pădure, pusu-l-am 
Domnia mea la închisoare şi după cum 
s-au prins cu zapisul lui de chezăşie, 
vrut-am Domnia mea să-i taiu capul. 
Apoi Domnia mea m-am milostivit de 
i-am ertat capul…“1 este graţiat în schim-
bul unei „gloabe“2 de 5 000 de taleri. 

un an mai târziu, pleacă în Polo-
nia cu oastea lui Gheorghe Duca vodă 
în războiul otomano-polon de la 1672-
1676, unde era să fie ucis, de asemenea, 
pentru că nu a adus la timp lemne pen-
tru un pod. Întâmplarea este consem-
nată în „istoriile domnilor Ţării Româ-
neşti“ a lui Radu Greceanu, astfel: „în-
tru această oştire, pentru neşte lemne 
de pod, ce rânduise şi rânduind pă tu-
doran clucerul să le ducă şi neputân-
du-le aduce curând, la vreme, l-au în-
genuncheat Duca vodă să-i taie capul; 
dar l-au iertat; iar el viind în ţară s-au 
călugărit; n-au vrut să mai fie mirean.“3

lăcaşul de curând ridicat, mânăs-
tirea Aninoasa a fost închinată de că-
tre ctitor însuşi celei de la Câmpulung, 
unde tudoran este menţionat ca înte-
meietor, donând două moşii. Aici se păs-
trează şi pomelnicul familiei sale. 

1 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 59. 

2 Amendă, răscumpărare. 
3 Radu popEscu, Cronicari munteni, editura 

mihail Gregorian, vol. i, Bucureşti, 1961, p. 441. 

Acest pomelnic este: „teodosie 
monah, iane, Chera, Alexandra, Pre-
da, teodora, stana, iordache, şerban, 
Radu, tudoran, şerban, Anca, vlădaia, 
Ana, Bălaşa, ilinca, ecaterina, zamfira, 
Anca, maria“. iane şi Chera îi sunt pă-
rinţii, Preda – fiica. Apar şi cei 11 copii 
zugrăviţi în biserica mânăstirii, copii ai 
familiei boiereşti vlădescu, precum şi 
unchiul său – tudoran. numele necu-
noscute sunt stana, zamfira şi maria. 

Actul de închinare merită menţio-
nat, ca document de mare importanţă: 
„Cum să se ştie că cu ajutorul lui Dum-
nezeu făcut-am această sfântă mânăs-
tire de la Aninoasa şi o am înfrumuse-
ţat cu toate podoabele din câte ne-au 
dat milostivul Dumnezeu prilej şi i-am 
dat moşii şi vii şi mori şi ţigani şi de 
toate dobitoacele şi dichisele casei, cu 
cât am socotit că se va ţinea mânăstirea 
şi den câte ne-au fost şi nouă puterea. 

După aceasta am socotit că după 
petrecerea vieţii noastre dentr-această 
lume trecătoare nu se va putea ţine mâ-
năstirea noastră singură şi mai vârtos 
am socotit ca nu cumva oarecare din 
Domnii ţării pentru supărarea şi acroli-
siturile a niscai oameni de ai ţării aceş-
tia sau dentr-alte ţări, ei să o închine un-
deva într-altă parte, ci o am închinat eu 
însumi la sfânta mânăstire de la Câm-
pulung. Aşijderea şi părintele egumen 
Gavriil şi oricare va fi egumen în urma 
cuvioşii sale, împreună cu tot săborul 
sfintei mânăstiri, să fie ei purtători de 
grijă acestei mânăstiri, ca să puie egu-
meni de treabă din călugării cari să vor 
călugări la mânăstirea noastră şi vor fi 
cu frica lui Dumnezeu şi destoinici de 
casă. iar când nu s-ar afla călugări de 
treabă la mânăstirea noastră, atunci să 
pue egumen şi din părinţii de la Câmpu-
lung, să fie de ajutor la judecată. 

şi, pentru că va purta grijă egume-
nul şi cu tot săborul de la Câmpulung de 
această treabă şi pentru ca să fiu şi eu cu 
părinţii mei la pomelnic şi la mânăstirea 

de la Câmpulung să ne pomenim, eu încă 
am dat sfintei mânăstiri de la Câmpulung 
1000 stânjeni de moşie ot Pogoneşti sud 
teleorman şi i-am mai dat 500 stânjeni 
dă moşie la Plosca ot sud teleorman, care 
moşie o am cumpărat de la tudor şătra-
rul ot Greci, însă stânjeni 1000 za taleri 
500 ca să ţie mânăstirea şi ce ar fi venitul 
acestor moşii care scriu mai sus şi le-am 
dat sfintei mânăstiri dă la Câmpulung, să 
le ia venitul tot, părinţii dă la Câmpulung, 
iar mai mult să nu se tinză părinţii dă la 
Câmpulung dentr-atât a mai lua de la mâ-
năstirea noastră şi să ducă la mânăstirea 
lor, sau să dea la ce ar fi trebile lor de unde 
le-ar păsa măcar vericând; măcar preţ de 
un ban dă să vor mai tinde dă a mai lua de 
la mânăstirea noastră, ei să fie lipsiţi de 
mânăstirea noastră şi de aceste două mo-
şii care le-am dat lor. 

şi să va ţinea mânăstirea noastră cu 
călugării de la mânăstirea noastră, pre-
cum îi va milui Dumnezeu şi maica Pre-
cista şi sfântul nicolae, iar într-altă par-
te tot să nu fie nimeni volnic a o închina, 
nici den Domnii ţării, nici den arhierei, 
nici dă feciorii mei, nici dă tot neamul 
mieu, pentru că aşa avui graiu şi tocmia-
lă cu părinţii dă la Câmpulung, de a mea 
bună voie şi dă nimeni silit. iar cine s-ar 
ispiti în urma mea, măcar vericine din 
rudele meale sau altcinevaş, ca să strice 
această tocmială care o am făcut eu, unul 
ca acela să fie anatema, proclet şi afurisit 
dă Domnul iisus Hristos şi dă 318 sfinţi 
părinţi vă nicheii. leamnele, pietrele, 
hierul să putrezească şi să se topiască, iar 
trupul unuia ca acela să stea întreg legat 
şi sufletul în veci neertat şi să fie lăcaşul 
lui la un loc cu iuda şi cu afurisitul Ari-
ia şi să-l înghită pământul ca pre Datan 
şi ca pre Aviron. şi martori preoţi şi bo-
iari… 29 mai 7190 (=1682). eu teodosie 
monah ot sfântă mănăstire Aninoasa. 
Pecetie mică.“1

1 Arhivele naţionale ale României, Mitro-
polia Ungrovlahiei, Pach. 96, doc. 23. 

Tudoran Vlădescu – tablou în ulei aflat la 
Mânăstirea Aninoasa, pictor Ion Vasiluţă

la 23 iulie 1677, tudoran nu era încă 
monah2, însă la 20 septembrie 1677 fuse-
se călugărit, după cum reiese din pisania 
mânăstirii. Deci intră în monahism în au-
gust sau septembrie 1677, când, „lăsând 
cinstea şi boieria de bunăvoie, s-a împo-
dobit cu cinul călugăresc, făcându-se fra-
te cetei îngereşti.“3

monahul teodosie a înzestrat mâ-
năstirea cu moşiile proprii, achiziţionând 
şi altele noi, pe întreg parcursul vieţii 
sale: moşia Aninoasa cu două roate de 
moară în apa Bratiei, Răugeni, slănicul 
de Jos, Corbşori, Poinărei (trei delniţe), 
Cârstieni (patru delniţe), Dolul Brăti-
eni, Coşeşti cu două roate de moară pe 
Râul Doamnei, Petreşti (a patra parte), 
leiceşti, Jupâneşti, Copileşti, tetcoiu 
– vlaşca, Boteni – ilfov, Puţintei, strâm-
ba, Dreajna, Bârla, în sudul teleormanu-
lui, lăngeşti şi năpărteni muscel, teiş, 

2 Zapisul lui Iftimie sin Radu Logofătul 
din Brătiani ot Aninoasa, apud. ştefan gRE‑
cEanu, op. cit., p. 35. 

3 Gion ionEscu, Istoria..., p. 147. 
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muntele Cremenea, Curmătura, negeşti, 
izvorani cu două roate de moară pe Râul 
Argeş, vii în dealul Piteştilor şi în dealul 
urecheştilor, un munte al satului leiceşti 
– Faţa Plăişorului, Buneşti – la sud de 
Argeş, strâmba de pe neajlov (la sud de 
vlaşca), Bucşani, strâmba muscel1.

mulţimea acestor moşii bogate ade-
vereşte starea materială îndestulătoare 
a Aninoasei, care avea, prin purtarea de 
grijă paternă a ctitorului, toate cele tre-
buincioase pentru a se întreţine obştea 
monahală, care, după toate evidenţele, 
număra peste patruzeci de vieţuitori. 

teodosie a cumpărat moşii de la 
moşnenii din urecheşti, din slănic şi din 
Coteşti2, de la şerban, fost mare comis, 
de la Pârvu cu fraţii lui sin ion stolnic din 
Corbşori şi de la numeroşi alţi deţinători. 
unii moşneni făceau danii mânăstirii. 
Popa nica, feciorul monahului macarie, 
a dat fâneţele sale din slănic, închinând 
mânăstirii biserica din slănicul de Jos. 
Astfel, mânăstirea deţinea două treimi 
din acest sat. la rândul său, egumenul 
teodosie făcea danii spre pomenire. A 
dat mânăstirii Radu vodă din Bucureşti 
moşia sa de la esciori, din Judeţul Argeş. 

În 1681, Constantin Căpitanul, soţul 
fiicei lui tudoran vlădescu şi fratele său, 
Grigoraşcu, feciorii lui Constantin pahar-
nic şi nepoţii lui Radu biv vel armaş închi-
nă mânăstirii Aninoasa schitul urecheşti 
(vărzăreşti) din Judeţul Râmnicul sărat. 
Cam în aceeaşi perioadă, într-un schit 
cu acelaşi nume şi aceeaşi localizare este 
atestată în „vieţile sfinţilor“ intrarea în 
monahism a sfintei teodora de la sihla3.

1 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., pp. 19, 20. 

2 mai târziu, pe terenul mânăstirii s-a în-
temeiat noul sat Capul Piscului. 

3 singura diferenţă, inexplicabilă, care ne 
face a crede că ar fi vorba de o altă mânăstire este 
aceea că schitul ar fi trebuit să fie de maici. Într-un 
document privind judecata pentru moşia modru-
zeasca, ale cărei hotare fuseseră încălcate de către 
nichita, fratele lui ion sârbu şi de către preotul 
Anastasie spune că „din întâmplarea vremilor“ fu-
giseră vieţuitorii schitului. Acelaşi eveniment este 

Închinarea metocului ure cheşti 
mânăstirii Aninoasa este consemnată în 
cartea lui Dionisie, patriarh al Ţarigra-
dului, prin ca re întăreşte dania făcută de 
către teodosie ctitoriei sale şi în nume-
roase alte documente ca hrisovul lui şte-
fan Cantacuzino din 18 octombrie 1714 
privitor la mila de vinărici a Aninoasei în 
dealul urecheştilor. Aici se arată că: „o au 
închinat sfintei mânăstiri Aninoasa, pen-
tru că au fost socotit şi ei că nu se va putea 
ţinea acea sfântă mânăstirea lor aşa deo-
sebi singură, ci o au fost dat-o să-i fie pur-
tător de grije părintele teodosie, cât va fi 
cu zile, iar după petrecania lui, să fie pur-
tători de grijă egumenii care să vor afla pe 
vremi la mânăstirea Aninoasa.“4

schitul rămâne metoc al Ani noa sei 
până în 1794, când mitro po litul Dositei 
Filitis l-a luat în grija mitropolie, dând în 
schimb schitul Buliga din Piteşti, poziţio-
nat mai aproape de Aninoasa. schimbul a 
inclus şi averile celor două schituri. inte-
resant este că la schitul Buliga din Piteşti 
este atestată existenţa unei şcoli în acea 
perioadă5.

Averea schitului urecheşti con sta 
în: urecheşti, vatra satului cu două că-
tune – Palanca şi Podul lacului din sud 
slam Râmnic, obedeanca, modruzeas-
ca, Perieţii, Călugărenii şi Bărăştii (azi 
Grădiştea) la Balta Albă, limba Dudeşti 
(Custura), Coşeasca şi Pribeagul, afară de 
414 stânjeni, ce sunt cu pricină de judeca-
tă sud Brăila, un han în oraşul Focşani, pe 
uliţa veche, zisă şi ţigănească. 

relatat şi în viaţa sfintei teodora, care este forţată 
să plece în munţi. În „Arhivele genealogice“ apăru-
te sub egida Academiei Române este menţionată 
posibilitatea existenţei a două mânăstiri cu acelaşi 
nume, refăcute sub alt hram: Adormirea maicii 
Domnului, respectiv sfinţii Arhangheli. Această 
ipoteză rămâne, însă, la nivel de supoziţie. mânăs-
tirea sfintei teodora apare şi cu numele secundar 
de nifon. 

4 Arhivele naţionale ale României, Mitro-
polia Bucureşti, ClX, 6. 

5 la momentul respectiv, mai funcţiona şi 
şcoala de la sfântul Gheorghe, din acelaşi oraş, 
care pare a fi mai veche. 

schitul Buliga avea biserica pe un 
deal la marginea oraşului Piteşti, fiind zi-
dită în 1741 de către jupan martin cupeţ şi 
de către jupan Petru Buliga cu jupâneasa 
lui neacşa. Averea lui îngloba: vii la valea 
Popii – părăsită, iar la ştefăneşti – jumă-
tate părăsită, viile văcăreasca din coasta 
câmpului şi din valea izvoranilor. moşii: 
o delniţă de 17 stânjeni la Câineni, una de 
20 de stânjeni la Ciumeşti sud muscel, o 
delniţă la Călăreţi ce se împarte în două 
venitul cu postelnicul Pavel, un petic de 
moşie negrea, zisă şi Păduroiu, o moşie 
la Burdea, colţul Ghinii, sud teleorman, 
care venit se împarte pe din două cu cti-
torii, o moşie Fleştii, sud Argeş, cu patru 
roate de moară, care moară s-au făcut din 
temelie de chir Partenie Buligheanu, un 
loc înfundat de la vale de oraşul Piteşti, un 
loc în dosul hanului ce se ţine din poar-
ta schitului până în uliţă, un loc de casă 
unde se face târg vinerea, locul pe care e 
schitul, locul pe care e hanul, loc de casă 
în mahalaua de sus, locuri de prăvălii. 

şcoala de la Buliga, spre deosebire 
de cea de la Biserica Domnească sfântul 
Gheorghe, era una românească, lipsită 
de caracter de clasă, după vrerea ctitoru-
lui, martin Buliga: „Aşişderea, de vreme 
ce am socotit să fie şi şcoală rumânească 
pentru învăţătura copiilor şi pentru chi-
verniseala a vreunor săraci, carii nu vor 
avea unde să plece capul, să fie plata das-
călului şi hrana săracilor din prisosul ve-
nitului aceluiaşi schitişor, după cum va fi 
prisosul venitului pe an.“1

mitropolitul Dositei Filitti (1793-
1810) îl avertizează pe egumenul Ghe-
nadie de la Aninoasa, atunci când îi dă 
în primire schitul că „pentru acest schit 
voim ca de acum înainte să se urmeze oa-
reşicare rânduială a ctitorului, pe cât va 
fi cu putinţă, adică ce va prisosi din venit 
peste darea embatichiului să nu se risi-
pească în zadar, ci să fie pentru dregerea 

1 Arhivele naţionale ale României, Mitro-
polia Ungrovlahiei, Pach. 287, netrebnice, doc. 1. 

şi întemeierea schitului şi pentru de a se 
ţinea şi o şcoală românească cu plata das-
călului pentru învăţătura copiilor, iar nu 
să găsiască pricină egumenaşu ce va fi, 
ca să mănânce prisosul cu totul, cu prici-
nă că dă embatichiul, ci negreşit să aibă 
această priveghere.“2

După cum se vede şi aceste împro-
prietăriri ulterioare ale Aninoasei îl au ca 
punct de plecare tot pe monahul teodo-
sie, fost agă tudoran vlădescu. 

numele lui tudoran este amintit la 
1733-1734 pe crucea de piatră de la Cor-
năţel, înfiptă în Cotul troianului din valea 
teleormanului, pe unde trecea în drum 
spre schitul de la Râca nouă, unul dintre 
schiturile metoc ale Aninoasei. Această 
cruce reprezintă un fapt interesant şi o 
mărturie documentară clară. Pisania sună 
astfel: „Cu vrerea tat[ă]lui şi cu a [Fiu]lui… 
s-[a]u ridicat s[fân]ta cruce întru hramul 
s[ventei] m[aici] B[ogorodi]ţe în zilele lui 
io Costandin voevod. şi s-au ostenit robul 
lui Dumnezeu tu[d]oran cl[u]ce[ri] şi cu 
muşat, s[t]an, ana, eca[terina], sora, Ba-
dea, tudora, nea[ga], [Du]mitru şi Popa 
ioan cu Radu, ion diac[onul], stana, Pop[a] 
stanţiul, marim, Păun, matei, ion…, neac-
şa, sora, Det[cu]i, stan.“ Pe latura de nord: 
„[vălea]t 7242“ (1733-1734). „Cioplită din 
lespede masivă de calcar, a fost mutată în 
perioada regulamentară (1831-1857) de pe 
cornişa dreaptă a teleormanului în zona 
şoselei interjudeţene Piteşti-Alexandria, 
la Cotul troianului.“3

După ce s-a ostenit cu râvnă pentru 
întemeierea şi dezvoltarea mânăstirii 
Aninoasa, dar şi pentru sporirea duhov-
nicească, evlaviosul fondator şi egumen a 
închis ochii în pace în anul 1695. 

2 Academia Română, Mss. 654, f. 16. 
3 Pr. ilie Gh. diaconEscu, „un schit necunos-

cut, metoc al mânăstirii Aninoasa la Râca nouă – 
te leorman (1678-1787)“, în revista Glasul Biseri-
cii, nr. 3-5/1980, p. 405 şi Pr. ilie Gh. diaconEscu, 
„Reliefuri şi inscripţii pe cruci de piatră feudale 
în nord-vestul ungrovlahiei“, în revista Glasul 
Bisericii, nr. 7-8/1969, p. 864. 
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2.  Mitropolitul Daniil al 
Ungrovlahiei – vlădică 
erudit şi spirit novator

lucrarea sa de înfrumuseţare şi în-
zestrare a lăcaşului a fost continuată de 
către Daniil topoloveanul, egumen între 
1704 şi 1716, devenit apoi episcop de Bu-
zău. nu sunt cunoscute anul şi locul naş-
terii acestuia şi nici data călugăriei sale. 
Cu siguranţă că a fost tuns în monahism 
la scurt timp după teodosie, neavând 
încă vârsta de 20 de ani. este atestat 
drept călugăr în 16841.

era fiul Comisului manole din topo-
lo veni, Dumitrașcu topoloveanu, după 
cum apare în două zapise datate 3 iu-
lie 7195 (= 1687) şi 16 decembrie 7202 
(1693)2 şi în pomelnicul său de la mânăs-
tirea Câmpulung. G. m. ionescu3 îl numea 
însă mitropolitul Daniil vlădescu, el con-
siderând că ar fi din viţa boierilor vlădeşti. 
Referitor la această opinie, Preotul ioan 
Răuţescu o contestă în studiul monografic 
privind mânăstirea Aninoasa4. el se axea-
ză pe două hotărnicii din 1 şi 10 iulie 1720 
ale moşiilor Coteşti şi Brătieni în care apa-
re scris: „la moartea părintelui teodosie, 
neavând pă nimeni din neamul lui, ca să 
lase această mânăstire asupra aceluia, dar 
având pre sfinţia sa părintele mitropolitul 
chir Daniil încă de mic călugărit la aceas-
tă sfântă mănăstire Aninoasa, la vremea 
morţii lui au lăsat mănăstirea cu toate ale 
ei în sama sfinţii sale ca să fie purtător de 
grijă la această sfântă casă, care din da-
rul şi voia lui Dumnezeu înnălţându-se la 
scaunul sfintei mitropolii a ungrovlahiei 

1 Arhivele naţionale, Mitropolia Bucureş-
tiului, Pach. 109 doc. 26 şi 27. 

2 Arhivele naţionale, Mitropolia Bucureş-
tiului, Pach. 165 netrebnice, doc. 76, 78. 

3 G. m. ionEscu, Istoria Mitropoliei Ungro-
vlahiei, editura Atelierele socec, 1906, vol. ii, 
p. 316. 

4 De fapt, Pr. ioan Răuţescu prezintă bogat 
și documentat genealogia boierilor topoloveni 
în lucrarea sa, Monografia satului Topoloveni, 
Bucureşti, 1939.

şi acum rugând pe Dumnezeu ca să caute 
şi să descopere toate ale sfintei mânăstiri 
Aninoasa, viind însuşi sfinţia sa ca să des-
copere această moşie de gâlcevurile ce 
avea şi cu unii şi cu alţii…“5.

Daniil Aninoşanul – tablou în ulei,  
Palatul Patriarhal

şase ani mai târziu, în momentul pu-
blicării monografiei „satului topoloveni“ 
de atunci, acelaşi preot ioan Răuţescu va 
încerca să argumenteze din nou că Daniil 
nu era din neamul boierilor vlădeşti, mai 
ales că aceştia nu deţineau moşii în topo-
loveni6. În ce ne priveşte, am reconstituit 
un arbore genealogic documentat la Ar-
hivele naţionale, care demonstrează con-
trariul; şi anume că Daniil era din neamul 
unchiului lui tudoran, Badea vlădescu. 

Crescut din copilărie în proximita-
tea vlădeştilor, Daniil scria la Aninoasa 
cu slova-i graţioasă şi ordonată nume-
roase documente, dintre care s-au păs-
trat doar zapisul de cumpărare a unei 
delniţe de moşie la Coteşti, din 1686, şi 

5 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 69. 

6 Pr. ioan RăuţEscu, Monografia satului 
Topoloveni, Bucureşti, 1939, pp. 51-54. 
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+ Pătraşcu

Căpitan de la
Bucşani

Pătru 
Postelnic

Dobrişan
Postelnic
+ Dobra

Tudoran Postelnic
(Tudoran I din Aninoasa)

+ Stana

Radu, zis
„Turcea” Logofăt

+ Stana

Dobrişan Vornic

Albu-Negru
1430

Vlaico
Mare Vornic

Domniţa

Radu cel Mare
Domn al 

Ţării Româneşti

Neacşa
+ Calotă
Bozianu

Sluger

Drăghici Vlădescu 
Strâmbeanu

+ Corloveanu Constantin 
Strâmbeanu

Caimacam al Olteniei
Consilier imperial

Dumitrana
+ Constantin Ştirbei

DrăghiciFată
+ Ioniţă Bengescu

fiul lui 
Staico Bengescu,

consilier impierial

Despina
+ Radu Golescu

Radu Pitar
+ Stanca de la 

Strâmba

Atanasie (monah)
+ Stanca 

Calotă 
Postelnic

Pârvu
Şerban

RăducanuConstantin Vlădescu
Mare Comis

(+Safta
+ Stanca Topoloveanca)

Ilinca + Istrate
Urdăreanu

Drăghici 
(nepot de fiică al lui 

Şerban Cantacuzino)
(Daniil Aninoşanul - 

Mitropolit al Ungrovlahiei)

Bălaşa Constantin
Mare Spătar

+ Vişa (fiica lui 
Marco)

Şerban 
Vlădescu
+ Maria 

Corbeanu, sora 
lui Vintilă Mare 
Ban Corbeanu

Ion 
Postelnic

Niculae 
Postelnic

Niculae 
Şetrar

Gheorghe
Căminar

Dinicu Vlădescu
+ Catinca Cotescu

Taico
(?)

Elisabeta Bălaşa
+ Constantin

Vlădescu
(fiul lui Gheorghe 

Logofătul)

Ion 

Matei

Ion

Gheorghe
(postelnic, 

logofăt)

Maria

Maria

Constantin 
Vlădescu

+ Ruxandra

ŞtefanNiculae
Postelnic

Nicolae

Constantin 
Vlădescu
Postelnic

Safta +
Constantin 

Negrescu

Gheorghe 
Vlădescu
+ Marcisa 
Brătianu

Nicolae
Vlădescu

+ Ana 
Dobrescu

Zinca

Ana

MihailVasile + 
Elena

Vlădescu

Dimitrie

Gheorghe 
Vlădescu

+ Caterina

Eufrosina
(?)

CaterinaConstantin 
Vlădescu

AncaDinu

Tudoran 
Stolnic

Iane 
+ Chera de la 

Cornăţeni

Badea
+ Neacşa de la Cepari 
(fiică Eftimie Pitar +

Vilae Rudeanu)

Pârvu
+ Anca

Dragomir Mare Vornic
căsătorită cu

Arborele genealogic al familiei Vlădescu
(autentificat la Arhivele Naţionale ale României)
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zapisele de cumpărare a unei părţi din 
moşia slănic, din 1684.1 Cel dintâi se 
încheie cu această notă: „şi am scris eu 
Daniil eromonah cu zisa lor.“ 

Zapis scris de către Daniil la Aninoasa. 
Reprodus după Pr. Ioan Răuţescu, 

Mânăstirea Aninoasa...

Într-un hrisov din 2 martie 7240 
(1732), prin care Constantin vodă mavro-
cordat confirmă lui Constantin postelnic 
vlădescu „stăpânire peste nişte rumâni 
din Boteni“, Daniil este pus chezaş: „deci 
de vreme ce cartea aceea a lor s-au cunos-
cut că au fost mincinoasă şi mai vârtos do-
vedind Domnia mea cum au fost mărturi-
sit înnaintea răposatului părintelui Dom-
nii meale în Divan singur sfinţia sa feri-
citul părinte chir Daniil ce au fost atunci 
mitropolit ţării, cum că de când s-au po-
menit sfinţia sa i-au ştiut pe acei oameni 
tot rumâni vlădescului de la părinţii lui.“2

1 Arhivele naţionale, Mitropolia Bucureş-
tiului, Pachet 109 doc. 25, 27. 

2 originalul în arhiva familiei vlădescu, în 
posesia urmaşilor domnului profesor universi-
tar mihail C. vlădescu, fost ministru şi rector 
al universităţii din Bucureşti, Doc. nr. 202 din 
2 martie 1732. 

Daniil Aninoşanul – tablou în ulei aflat la 
Mânăstirea Aninoasa, pictor Ion Vasiluţă

G. m. ionescu3 emite o nouă ipoteză mai 
puţin exactă în privinţa perioadei de egume-
nie a lui Daniil, plasându-l imediat după te-
odosie. În fapt, între cei doi a mai existat un 
stareţ, anume inochentie (1695-1704). 

Daniil conduce Aninoasa, după cum 
am menţionat anterior, până în 1716, când 
a fost ales episcop la Buzău, unde a păsto-
rit până în 17194, când, din septembrie, este 
promovat mitropolit5 al ungro-vlahiei, după 
retragerea grecului mitrofan, rămânând în 
această demnitate până la moartea sa, în au-
gust 1732. 

mitropolia ungro-vlahiei a fost recu-
noscută în mai 1395, prin hotărârea sino-
dului Patriarhiei din Constantinopol. lui 
nicolae Alexandru i se îndeplineşte dorinţa 

3 G. m. ionEscu, Condica Sfântă, editura 
tipo-litografia Cărţilor Bisericeşti, 1886, p. 119. 

4 Dată regăsită în pomelnicul mânăstirii 
Câmpulung şi la G. m. ionEscu. 

5 Gr. mitropolitis –mitr+polis= oraşul mamă/
capitala, unde îşi avea reşedinţa o provincie. odată 
cu acceptarea și răspândirea sistemului mitropoli-
tan în organizarea bisericească, mai ales după sino-
dul i ecumenic, ierarhul din metropolă s-a numit 
episcop mitropolitan și mitropolit.. 

ca Biserica din Ţara Românească să fie luată 
sub oblăduirea canonică a scaunului patri-
arhal din Constantinopol. Primul mitropo-
lit înscăunat este iachint din vicinia, având 
reşedinţa la Argeş, unde era şi scaunul dom-
nesc. Puţine date despre vlădicii ungro-
vlahiei ne-au rămas din sec al Xv-lea, căci 
reşedinţa domnească se mută la târgovişte 
şi mitropoliţii (iosif, macarie, ilarion) nu fă-
ceau parte din divan. Dintre cei înscăunaţi 
în mitropolia ungro-vlahiei, în veacurile ce 
au urmat, nu-l putea omite pe Antim ivirea-
nul, ierarh și om de cultură extrem de erudit. 
Acesta a tipărit cărţi în limba română la Bu-
cureşti, apoi la snagov, Râmnic şi târgovişte 
(ca mitropolit), pentru a reveni la Bucureşti 
în 1715 – an anterior morţii sale martirice. 
Daniil Aninoşanul poate fi considerat un ur-
maş demn al lui ivireanul, alături de mitro-
politul ştefan (1732-1738), continuând acti-
vitatea de tipărire de cărţi în limba română 
la Bucureşti. 

există documente1 în care sunt con-
semnate date mai târzii de numire a lui Da-
niil în demnitatea de mitropolit. Însă ele 
sunt contrazise de prezenţa, la Arhivele na-
ţionale ale României, a unor acte anterior 
semnate de către „Daniil, mitropolitul Ţării 
Româneşti“. 

istoricul lesviodax spune: „Daniil a 
fost pământean şi călugăr din mânăstirea 
Aninoasa din judeţul muscelului; el aflându-
se în acea mânăstire era supt ascultarea lui 
teodosie, călugărul şi ctitorul acelei mânăs-
tiri, la care Daniil au fost în urmă şi egumen, 
cum se arată în condica mânăstirii aceştia.“2

Pentru o mai concludentă soluţionare a 
problemei, redăm mai jos actul de alegere al 
lui Daniil ca episcop de Buzău, aşa cum apare 
în „Condica sfântă“: „De vreme ce Preasfin-
ţita episcopie de la Buzău a rămas făr de al ei 
adevărat episcop, plătindu-şi dară obşteas-
ca datorie fericitul chir ioasaf, ca să nu fie 
această sfântă episcopie a Buzăului fără de 
păstor, am dat voie celor ce aicea s-au aflat 

1 G. m. ionEscu, Condica..., p. 118. 
2 ***, Istoria Bisericească, iaşi, 1845, p. 403. 

arhierei cu sfatul şi cu voia prea luminatului 
şi înnălţatului mării sale Domnului nostru 
io Alexandru nicolae vvd. Domn Ţării Ro-
mâneşti, ca să facă socoteală şi pe carele ar 
alege şi ar afla obraz vreadnic ca să fie chi-
vernisitor aceşti episcopii şi adunându-se în 
besearica mitropoliei, care cinsteaşte nume-
le sfinţilor, slăviţilor şi întocmai cu apostolii 
împăraţi Constandin şi elena, întâiu au pus 
pe ştefan ieromonah, al doilea pre ieremia 
ieromonah, al treilea pe egumenul de la Ani-
noasa, Daniil, care s-au arătat a fi mai de fo-
los la această sfântă episcopie. Drept aceasta 
li s-au scris numele în această sfântă condi-
că. oct. Dni 30 7227 (=1716)“3

om de cultură, erudit, acesta se preo-
cupă de tipărirea de cărţi liturgice: „octoih“ 
(1720), „evanghelie“ (1723), „Catavasier“ 
(1725), „taina sfântului Botez“ (1725), „tri-
odul săptămânii celei mari şi slujba sfântu-
lui Andrei Criteanul cu cheltuiala protopo-
pului bucureştean <popa nicola ot Prund>“ 
(1726), „liturghia“ (1728), „molitvelnicul 
sau evhologhiul“ (1729), „Ceaslov“, „octoih“ 
(1731) şi „Chiriacodromion“ (1732).4

În monografia din 1933 sunt amintite 
în „zestrea“ Aninoasei o mulţime de cărţi, 
cărora vechimea le sporeşte valoarea. unele 
se aflau pe atunci în locaş, altele erau date în 
folosinţă la alte biserici. Astăzi, însă, aceas-
tă comoară a fost redusă de vitregia vremu-
rilor şi nepăsarea oamenilor. Putem exem-
plifica printr-un „liturghier“ din 1713, ală 
cărui cheltuieli de tiparire au fost suportate 
de către însuşi Antim ivireanul, „Penticos-
tare“, „Cazanii“, „mineie“ din timpul dom-
nitorilor mihail Racoviţă, Alexandru ipsi-
lanti, D. Ghica. importanţa lor era amplifi-
cată de însemnările pe care le cuprindeau 
pe diferite pagini; adevărate şi adesea unice 
atestate ale unor evenimente din epocă5.

3 Arhivele naţionale ale României, dosar 
judecătoresc vechi 1880/1882. 

4 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 75. 

5 iată un exemplu: eclipse – „s-au făcut perire 
soarelui“; cutremure – „s-au cutremurat pămân-
tul foarte înfricoşat (…) şi prea sfinţia sa părintele 
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B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nR. inventAR: 5 
(17-vechi)

2. DenumiReA oBieCtului: „sfânta şi Dumnezeiasca evanghelie“

3. DeŢinătoR: mânăstirea Aninoasa 4. HRAm: „sfântul nicolae“

5. ADResA: comuna Aninoasa, sat Aninoasa 6. JuDeŢ: Argeş

7. AutoR/AtelieR/şCoAlă: 8. DAtARe: 1750, 1686

9. mAteRiAl/teHniCă: hârtie 10. stil

11. DesCRieRe: Categoria: Carte românească veche; Colligat: 
1. subtitlu: „Acum întâi tipărită întru a doua domnie a Ţării Româneşti a preaînălţatului domn 
io Grigorie Ghica voevod. Cu blagoslovenia şi toată cheltuiala a P. s. Chir neofit Criteanul, 
mitropolitul a toatei Ţării Româneşti şi exarh plaiurilor şi s-au tipărit cu scara ei după orân-
duiala cei greceşti în sfânta mitropolie în Bucureşti, la anul de la zidirea lumii 7258. de Barbul 
Bucu i Grigorie tipografi“ nr. col.: 2; nr. rând: 35; oglinda textului: 24 x 15 cm; limba: română 
(caractere chirilice); ilustraţii: gravuri: portrete evanghelişti, f. 3 verso – sf. ev. ioan, f. 19f. – sf. 
ev. matei, f. 43 v. – sf. ev. luca, f. 102 v. – sf. ev. marcu; f. 4 f., f. 37f., f. 44f., f. 75v. – frontispiciu 
5 medalioane Deisis, sfinţi – nicolae, Gheorghe, … (continuare la observaţii)

12. Dimensiuni (Cm): 
l=30, l=22, g=6

13. nR. File  
(o filă = 2 pag.):
i: 202 + ii:144 = 346

14. GReutAte

15. PRovenienŢA: Patrimoniul mânăstirii 16. titlul DeŢineRii: PR. 

17. loC De PăstRARe: D 18. stARe De 
ConseRvARe: B. 

19. RestAuRARe

20. oBseRvAŢii: 2. nr. col.: 2, nr. rând.: 37, oglinda textului: 25x16cm; limba greacă, ilustra-
ţii: gravuri: portrete evanghelişti, f. 3 verso – sf. ev. ioan, f. 19f. – sf. ev. matei, f. 43 v. – sf. ev. 
luca, f. 75f. – sf. ev. marcu; f. 4 faţă, 103 f. - frontispiciu 3 medalioane Deisis 25 f., 60 f. – fronti-
spiciu medalion Hristos emmanuel;
Accesorii colligat: lemn + catifea maro; ornamente colligat: două încuietori metalice, plăcuţe 
din argint aurit:coperta i: colţare cu evanghelişti, central Învierea Domnului; Coperta ii: col-
ţare cu ornamente florale, central – sf. nicolae, transa: ornamente florale, cruce, potir, lance. 
Adnotaţii pe primele file – citate din „evanghelie“ în limba rusă. 

21. evAluARe
22. Fişă intoCmită De 
maica Cecilia 
(ileana-Cornelia leotescu)

23. lA DAtA De
12 iunie 2007

o bună parte dintre acestea au intrat în 
fondul de carte veche de la muzeul din casa 
domnească a lui matei Basarab la mânăs-
tirea negru – vodă. la Aninoasa azi se mai 
păstrează o „evanghelie“ cuprinzând două 

mitropolit chiriu chir Dositei se afla în casele dă sus, 
cele arhiereşti şi de multă spaimă au fugit în mijlo-
cul curţii. şi au făcut Dumnezeu milă de nu s-au fă-
cut nici o primejdie.“ 

volume, legate împreună în coperta origina-
lă din catifea şi argint aurit. Prima parte, cu 
slovă chirilică este datată 1750, iar cea de a 
doua, în limba greacă, este din anul 1686. Pe 
coperta de început este reprezentată scena 
Anastasis, încadrată în colţuri de evanghe-
lişti, iar cea finală îl înfăţişează pe sfân-
tul ierarh nicolae. iată descrierea acestei 
evanghelii, conform fișei ei:
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Aceste documente atestă, o dată în 
plus, bogata activitate culturală, religioasă 
şi laică, desfăşurată la Aninoasa, ca în mai 
toate mânăstirile medievale româneşti. 
Alături de eruditul mitropolit Daniil to-
poloveanul, merită amintiţi Grigore lo-
gofătul şi Petre Dascălul – 1717, copişti ai 
unor cărţi populare: „Archirie şi Anadon“, 
„esopia“, „Alexandria“, „Gromovnicul“ 
– 1717, precum şi nicolae Piteşteanul cu 
„istoria lui Dumitrache stolnicul“ – 1782. 

Astfel, unul dintre copiștii care au 
lucrat pentru Aninoasa, Grigorie logofă-
tul, nota despre „Paraclisul şi viaţa sfân-
tului Grigorie Decapolitul“, „Cronica lui 
iordache stavracoglu“ şi altele: „Aceste 
istorii ce le-am scris când mă aflam la 
sfânta mitropolie, la sfinţiia sa părintele 
iconom al sfintei mitropolii, Chiro Do-
sitheu Buzăianu, fiindcă să afla sfinţiia 
sa iconom de opt ani la trei mitropoliţi 
[…] şi apoi l-au făcut igum[e]n la sfânta 
mân[ăs]t[i]re Aninoasa, în sud muscel şi 
fiindcă mă aflam şi eu la sfinţiia sa, părin-
tele igum[e]n sluji[n]d ani doisprezece, 
care sfinţiia sa m-au crescut şi sfinţiia sa 
m-au învăţat carte şi sântu ceracu al sfin-
ţii sale, care D[u]mnzeu să[-i] dăruiască 
săn[ă]tate […]. şi eu am scris, ca cine va 
citi să aibă a mă pomeni.“1

În secolul al Xvii-lea este atestat 
documentar staicu logofătul, dascăl la 
şcoala satului, ce funcţiona la mânăstirea 
Aninoasa. Abia în jurul anului 1837 şcoa-
la mixă a satului se mută din mânăstire. 

Comuna însăşi, cu obiceiurile sale, 
cu portul şi viaţa autohtonă avea să de-
vină sursă de informaţie documentară 
peste secole. Pictorul theodor Aman a 
înfăţișat „Hora de la Aninoasa“, ori „Jo-
cul Brâuleţului“, în urma unor călătorii 
întreprinse în zona muscelului. 

Alături de activitatea de ordin cultu-
ral de la Aninoasa, mitropolitul Daniil a 

1 G. ştREmpEl, Copişti de manuscrise ro-
mâneşti până la 1800, vol. i, editura Academiei 
Republicii Populare Române, 1959. 

desfăşurat şi o amplă lucrare de înzestra-
re cu moşii a numeroase mânăstiri. stră-
moşii noştri aveau multă credinţă. la ei, 
evlavia se materializa adesea în danii fă-
cute mânăstirilor. numeroase atare da-
nii de pomenire pentru mânăstirea Ani-
noasa se regăsesc în documentele vremii. 

Tablouri, Theodor Aman

vom reţine doar câteva dintre nu-
mele de donatori de altădată. Jupâneasa 
neacşa a lui Badea lui vlad dă trei delniţe 
de moşie pentru pomenirea soţului ei. la 
fel procedează Despa, jupâneasa văduvă 
a lui Cârstea Ghidu, şi maria Răteasca. 
inochentie monah îşi dă moşia încă din 
timpul vieţii tot pentru pomenire, ca şi 
Radu Bucşenescu, fiul lui Dragomir Buc-
şenescu, pitarul, care donează propria 
moşie şi o sută de taleri, sau ca Păuna 
vlădeasca, fata jupânesii safta, care îşi 
dă zestrea. Documentele se păstrează la 
Arhivele naţionale ale României. 

Aşa cum se practica, în duhul tim-
pului său, Daniil Aninoşanul, devenit 
mitropolit, a restaurat două biserici bu-
cureştene: Biserica vergului2 şi Biserica 

2 Astăzi biserica sfântul mina, repictată 
în secolul al XX-lea. 
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cu sfinţi sau cu sibile, care l-au recunos-
cut drept ctitor1 şi i-au pictat chipul în 
incintele lor2. Acelaşi Daniil este amin-
tit în „Dicţionarul“ lui vasile Drăguţ 
drept ctitor al bisericii de la Căuşanii noi 
(1765), azi în Basarabia, biserică purtând 
hramul Adormirea maicii Domnului. 
se pare că vem de-a face cu o confuzie, 
căci minunata biserică închinată năs-
cătoarei de Dumnezeu de la Căuşeni, îl 
are drept ctitor pe mitropolitul Proila-
vei, al cărui nume era tot Daniil. Acesta 
este reprezentat şi în tabloul votiv, alătu-
iri de domnitorii nicolae şi Constantin 
mavrocordat, Grigore Alexandru Ghica 
şi Grigorie Callimachi. mitropolitul Da-
niil, al Brăilei, avea jurisdicţie şi asupra 
tighinei, Cetăţii Albe şi Chiliei, supusă 
canonic Constantinopolului. A reparat 
Paraclisul mitropoliei, adăugând ca hram 
secundar, alături de sfântul Gheorghe, pe 
sfântul Prooroc Daniil şi l-a pictat în stil 
renascentist3.

tot Daniil a donat mânăstirii Câm-
pu lung moşia şerbăneşti4, ca act de re-
cunoştinţă pentru perioada în care a stat 
acolo, perioadă atestată de către nicolae 
iorga5, care aminteşte manuscrisul ex-
tras din „A păcătoşilor mântuire“ (1689), 
conceput de către Daniil la Câmpulung, 
dar şi ca îndemn la o bună purtare faţă 
de Aninoasa, mânăstirea sa de metanie6.

unii istorici susţin, în mod eronat, 
că Daniil ar fi fost egumen al mănăstirii 
domnești din Câmpulung. Însă această 
mânăstire a fost condusă de către Gavri-
il, vasile, ion şi inochentie între 1680 şi 
1705 şi de către iosif, mihail şi teofan 

1 n. ioRga, Istoria Bisericii Române, iaşi, 
editura Junimea, 2001, ii, p. 59. 

2 În acea vreme era obiceiul ca restaurato-
rii să-i înlocuiască pe ctitori în tablourile votive. 

3 A se vedea Anexa 1.
4 Academia Română, Mss. 3683, p. ii-a de 

la fila 201. 
5 nicolae ioRga,  Istoria literaturii româneşti, 

Bucureşti, editura minerva, ed. i, vol. i, p. 435. 
6 mânăstirea de metanie este cea în care 

un monah este călugărit. 

între 1705 şi 1716, după cum arată Dimi-
trie Băjan. numele lui Daniil ieromonah, 
„care s-au făcut episcop Buzăului la leat 
7225 oct. şi mitropolit la leat 7227 August 
19“, apare pe lista de călugări ai mânăsti-
rii Câmpulung, ca şi al altor monahi de la 
Aninoasa. De fapt, ei stăteau doar un timp 
la Câmpulung, după care se reîntorceau la 
mânăstirea lor. Daniil a plecat la sfârşitul 
secolului al Xvii-lea, pentru a se întoarce 
la mânăstirea sa de metanie ca egumen în 
1704. „Daniilă ieromonah“, al doilea cti-
tor al acesteia, în perioada 1722 – 1730 a 
restaurat-o, înzestrând-o şi cu noi moşii: 
urecheşti, Râmnicu-sărat, voiceşti. 

Daniil Aninoşanul – frescă din paraclisul 
Palatului Patriarhal, Bucureşti

Cu aprobarea domnitorului nicolae 
mavrocordat, a statornicit7 hotarele mo-
şiilor Aninoasei, spre a nu mai fi încălca-
te de către vecinii lacomi şi a obţinut în 
1722 mină de sare pentru mânăstire. 

Cât priveşte lucrările de reno-
vare, a mărit ferestrele bisericii şi i-a 
pus pardoseală de piatră8; după cum se 

7 Împreună cu 12 boieri hotarnici. 
8 Cu ocazia săpăturilor arheologice din 

anul 2008 s-a descoperit nivelul iniţial de 

poate citi în inscripţia de sub fereastra 
de lângă strana din dreapta: „În zilele 
sfinţiei sale părintelui mitropolit chir 
Daniil, s-au deschis aceste fereşti şi 
s-au zugrăvit şi s-a făcut pardoseala bi-
sericii, precum se vede cu chivernisea-
la <celui> întru eromonahi Hrisantie 
păcătosul. leat 7232 oct. 1.“1

Acelaşi Daniil a împrejmuit mâ-
năstirea cu zidurile păstrate până astăzi. 
„A preînoit şi a împrejmuit cu zid foarte 
frumos mânăstirea“ şi „Această sfântă şi 
dumnezeiască mănăstire, unde să cin-
steşte şi să prăznuieşte hramul sfântului 
marelui ierarh, făcătorul de minuni ni-
colae, ziditu-s-au den temelie [de] dum-
nealui tudoran Aninoşanu vel Clucer, 
care pe urmă s-au şi călugărit, fiindu-i ca-
sele acolo şi o biserică mică. şi murindu-i 
jupâneasa şi coconii s-au călugărit, fă-
când o obşte de călugări, lăsând toate câte 
au avut la această mănăstire. Apoi mai pe 
urmă părintele Daniil fiind călugărit de 
la Aninoasa şi ajungând mitropolit, den 
temelie au făcut toate casile pă pivniţă 
şi zidurile şi chiliile de jur împrejur, cu 
clopotniţă mare pă poartă şi cu clopote. 
şi s-au stricat biserica şi i-au făcut slomn 
şi două turle. şi după moartea vlădicăi 
Daniil, o au înfrumuseţat cu zugrăviala 
cuviosului arhimandrit chir varlaam, 
egumen fiind acestei sfinte mânăstiri. şi 
s-au săvârşit de tot lucrul ei la leat 7238 
(=1730)“ – nota mitropolitul neofit2. 

Bisericii îi face „slomn şi două tur-
le“, pridvorul fiind susţinut pe şase stâlpi. 
spre miazănoapte a ridicat nişte case 
mari cu opt încăperi şi sală prin mijloc, 
deasupra a două pivniţe spaţioase. Pisa-
nia acestora a fost mutată în biserică, ele 
fiind ruinate: „Aceste case den temelie 
s-au început şi s-au săvârşit, precum să 

călcare, mai jos decât cel ulterior pardosirii 
cu piatră, chiar fresca originală coborând sub 
pardoseală. 

1 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 22. 

2 Academia Română, Mss. 2106, fila 21. 

şi văd, în zilelele prea luminatului Domn 
io nicolae Alexandru voevod, cu toată 
cheltuiala Preasfinţitului mitropolit al 
ungrovlahiei, chir3 Daniil, fiind călugărit 
sfinţia sa den aicea. şi la tot lucrul au fost 
ispravnic Hrisant eromonah. leat 7231 
(=1722) Dech(emvrie) dni 6“4.

stăreţia datează din 1722, de ase-
menea, iar clopotniţa, construită pe 
aceeaşi latură cu ea, la miazănoapte, 
este înaltă de 20 m şi a fost înzestrată 
cu un clopot cântărind 400 Kg, râv-
nit de către mulţi, purtând inscrip-
ţia: „Acest clopot al sfintei mănăstiri 
Aninoasa ot sud muscel s-au făcut de 
chir Daniil mitropolit al ungrovlahiei  
l(ea)t 7237“5. În ţara noastră se practi-
ca, în epoca medievală, importul de clo-
pote de la Gdansk, Polonia. Însă locui-
torii aninoşeni ştiu din moşi strămoşi 
că acest clopot ar fi fost lucrat la Braşov. 

În cultul ortodox, clopotele au un 
rol important: „Clopotele împart viaţa 
credincioşilor în zile de bucurie sau de 
tristeţe. la sărbători, vestesc bucuria re-
ligioasă a Praznicului dat. la sărbători 
naţionale, la fel, însufleţesc sufletele ce-
tăţenilor, pentru biruinţele poporului. 
Altă dată vestesc durerea, tristeţea, când 
sunt trase pentru cei ce părăsesc frunta-
riile lumii acesteia, vestind comunităţii 
că unul dintre ei a decedat şi se mută tru-
pul în cimitir, iar sufletul se duce în faţa 
Dreptului Judecător, pentru Judecata 
Particulară. se trag într-o dungă, vestind 
calamităţi sau războaie. sunt trase în tim-
pul furtunilor şi viscolelor, ca rugăciune 
către Dumnezeu spre a păzi pe oameni 
şi holdele lor de devastarea furtunilor şi 
ploilor, care strică recoltele (…) mai ales la 
parohiile de ţară. Pe clopote sunt înscrise 
adeseori rostul sau evenimentul pe care 

3 termenul chir (domn) apare des înaintea 
numelui mitropolitului, deşi acesta nu era grec, 
ca influenţă a epocii respective. 

4 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 21. 

5 Ibidem, p. 24. 
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îl aniversează, pentru care au fost turna-
te.“1 sintetizându-i rostul, latinii spuneau 
de spre clopot, personalizându-l: „vivos 
voco, mortuos plango, fulgera frango.“2

la rândul său, Romano Guardini 
spunea: „sunetul clopotelor este vestirea 
sfinţirii; vestirea Dumnezeului celui fără 
de hotare şi margini; vestirea nostalgiei şi 
a nesfârşitei împliniri.“3

În clopotniţa medievală aninoşea-
nă4 mai distingem o inscripţie, cu ace-
eaşi slovă chirilică: „Cu vrerea tatălui, 
cu ajutorul Fiului, cu săvârşirea sfân-
tului Duh şi cu ajutorul sfântului ierarh 
nicolae, făcătorul de minuni, făcutu-s-
au această colopotniţă cu clopotul cel 
mare şi casele şi chiliile şi tot zidul dim-
prejurul mănăstirii den temelie precum 
se veade cu toată cheltuiala preasfinţi-
tului mitropolitului ungrovlahiei chir 
Daniil, ca să rămâe veşnică pomenire 
sfinţiei sale şi tot neamului sfinţii sale, 
în zilele Domnului nostru io nicolae 
Alexandru voevod, fiind ostenitor la 
tot lucrul varlaam eromonah, egume-
nul acestei sfintei mănăstiri şi s-au să-
vârşit în luna lui octombrie leat 7238 
(=1729).“5 Construirea tuturor acestor 
clădiri anexe: cuptorul de pâine cu turn, 
cuhnia – având, ca şi cel dintâi, bolţi pe 
trompe de cărămidă, prevăzută, central, 
cu un mic turn lanternă, asemănător 
ca funcţionalitate unei hote, ce asigură 

1 Pr. nicolae stREza, Mărturii despre Părin-
tele Arsenie, editura imago, sibiu, 2003, p. 23.

2 „(eu)Chem pe cei vii, plâng pe cei morţi şi 
alung fulgerele“ – Prof. ene şi ecaterina BRaniş‑
tE, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, 
editura Diecezană Caransebeş, 2001, pp. 106, 107. 

3 Romano Guardini, Apud. ioan pintEa, 
Jurnal discontinuu cu Nicolae Steinhardt, edi-
tura Paralela 45, Piteşti, 2007, p. 192. 

4 Atunci când adjectivul „anino şan(ul)“ în-
soţeşte un nume propriu, consacrat astfel – spre 
exemplu „Daniil Aninoşanul“ noi l-am folosit ca 
atare, după cum s-a şi încetăţenit. Atunci când am 
întrebuinţat acest atribut din iniţiativă proprie, 
am redat forma literară actuală „aninoşeanul“. 

5 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 13. 

aerisirea, ca şi la mogoşoaia, Antim, vă-
căreşti, Hurezu, Cozia, neamţ, Cetăţu-
ia – iaşi, stăreţia, mare parte a chiliilor 
etc., a ridicat numărul vieţuitorilor mâ-
năstirii. Din păcate, nu am aflat evoluţia 
exactă a acestuia de-a lungul timpului. 

3.  Egumenul Mihail 
Tărtăşescu – un colţ 
de rai şi o rugă  
abia şoptită

un nou nume care merită a fi tre-
cut pe lista ctitorilor mânăstirii Anino-
sa, mihail al iii-lea, a fost egumen al lă-
caşului între anii 1771-1776. Atestat cu 
numele de tărtăşescu6 ori Cojoceanu7, 
acesta a avut trei fii: Grigore – dichiul 
mitropoliei, nica, devenit cupeţ şi mi-
trofan, de mic crescut la mitropolie; de-
venit, ulterior, egumen, pentru o vreme, 
la Aninoasa. mihail tărtăşescu este cel 
care a zidit paraclisul în anul 1773 pe 
latura de nord. 

4.  Patriarhul Iustinian 
Marina – omul lui 
Dumnezeu mai 
presus de vremuri

Desăvârşitorul seriei ctitorilor ani-
noşeni este Patriarhul iustinian ma -
ri na. istoria Bisericii ortodoxe Româ-
ne este în strânsă interdependenţă cu 
cea a poporului nostru. Căci, deşi avea 

6 Cf. C. i. BRătianu, Gr. tocilEscu, Mare-
le Dicţionar Geografic, vol. i, fascic. 1, editura 
stabilimentul grafic J. v. so cecu, Bucureşti, 
1898. unul dintre reprezentanţii aceleiaşi fa-
milii boiereşti – a tărtăşeştilor – va sfinţi stea-
gurile Revoluţiei de la 1848. 

7 După satul Cojocu din judeţul Dâmbovi-
ţa, unde îşi avea moşia strămoşească şi pe cea 
cumpărată de la nepoata sa, ilinca, soţia lui Ru-
sin Papugiu. 

autonomie internă şi dependenţa sa ex-
ternă era doar formală, aflându-se exclu-
siv sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei 
ecumenice din Constantinopol, Biserica 
ortodoxă Română a fost declarată ca au-
tocefală abia în anul 1885. După o peri-
oadă de organizare şi statornicire a unui 
sistem de reguli, lucrare desfăşurată 
până în anul 1918, momentul desăvârşi-
rii statului unitar român, să zicem, 1925, 
când Biserica noastră devine Patriarhie. 
mitropolitul primat de atunci, miron 
Cristea, a devenit întâiul patriarh, fiind 
urmat în scaun de către Patriarhii nico-
dim munteanu şi iustinian marina – cea 
de a patra verigă a lanţului ctitorilor ani-
noşeni. Acesta a dat forma definitivă a 
lăcaşului nostru, scăpându-l, totodată de 
o ruinare ireversibilă. Cu aportul Patri-
arhului iustinian s-a ridicat holul în stil 
brâncovenesc, specific perioadei în care 
se construise zidul de incintă. s-au reali-
zat, de asemenea, însemnate consolidări 
şi s-au acoperit corpurile de chilii cu şiţă. 

Patriarhul Iustinian Marina – tablou în 
ulei aflat la mânăstirea Aninoasa,  

pictor Ion Vasiluţă

Patriarhul iustinian s-a născut în 
suieştii vâlcii, din părinţi credincioşi, 
marin şi elena, la 22 februarie 1901. Fa-
milia mamei sale a dat mai multe gene-
raţii de preoţi. micuţul de atunci ioan, 
viitorul patriarh, lua cunoştinţă de exis-
tenţa în neamul său a unor antecesori 
martiri. Astfel, preotul Dumitraşcu din 
Dejoi fusese spânzurat în ziua de Paşti, 
când Cerurile sunt deschise, în faţa bise-
ricii din sat pentru că opusese rezistenţă 
împotriva ienicerilor care-i jefuiau pe 
creştini. un alt strămoş se înrolase în 
fruntea pandurilor de pe valea Cernei în 
timpul revoluţiei lui tudor vladmires-
cu, luptând pentru dreptate şi libertate. 

Copilul ioan marina a fost marcat 
şi format de poveştile şi de programul 
din familie, aşa cum Patriarhul de mai 
târziu mărturisea că în satul tinereţii 
sale şi-a ajutat cu braţele părinţii la coa-
să, la sapă şi la alte munci. 

Preoţit în anul 1924 pe seama pa-
rohiei din Băbeni – vâlcea, ales arhie-
reu vicar în anul 1945 şi mitropolit al 
moldovei şi sucevei în 1947, un an mai 
târziu avea să fie ridicat la rangul de pa-
triarh. toate acestea le considera, cu 
vădită smerenie, ca fiind rodul rugăciu-
nilor şi al evlaviei mamei sale: „Preoţia 
mea a fost visul sfânt al mamei mele şi 
primii paşi i-am făcut sub călăuzirea ei 
curată şi evlavioasă. Am avut privile-
giul rar să respir în casa părinţilor mei 
duhul unui creştinism autentic, înte-
meiat pe faptele iubirii lui Dumnezeu şi 
a aproapelui. miresma acestui duh din 
căminul copilăriei mele, moştenit de la 
bunii, moşii şi strămoşii mei, vrednici 
slujitori ai Bisericii şi ai patriei – po-
meniţi întotdeauna la mari praznice 
de credincioasa mea mamă, cu evocări 
despre trecutul lor religios şi patriotic 
– nu s-a dezlipit de mine niciodată.“1

1 iustinian, Patriarhul Bisericii ortodoxe 
Române, Apostolat social, editura institutului 
Biblic şi de misiune al Bisericii ortodoxe Ro-
mâne, Bucureşti, 1955, p. 274. 
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Când a fost numit patriarh, visti-
eriile Bisericii ortodoxe Române erau 
goale. Dorind să pună cruci pe mor-
mintele celor doi antecesori ai săi, a 
adresat o cerere la Guvern pentru un 
împrumut de o mie de lei.1 Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, şeful statului de atunci, 
mirat, a zâmbit. Căci statul nu face îm-
prumuturi, ci donaţii Bisericii. i-a dat 
atunci suma de cinci mii de lei. Harul 
care îi ilumina sufletul îl determina 
chiar pe şeful de stat să-l preţuiască. Cu 
toate acestea, a fost permanent urmărit 
şi supravegheat de către poliţia politică 
a regimului comunist. 

Printre realizările din cei 29 de 
ani de păstorire a Bisericii noastre, 
merită punctate: reîntregirea Bisericii 
ortodoxe Române, în chiar anul numi-
rii sale ca patriarh, revigorarea gândi-
rii şi a învăţământului teologic, publi-
carea de cărţi („Apostolat social“) şi 
reviste, menite a modela și îndruma 
tânăra preoţime, formularea unei noi 
legislaţii bisericeşti, susţinerea frăţi-
etăţii ecumenice. Patriarhul iustini-
an a dat atenţia cuvenită restaurării 
monumentelor istorice şi conservării 
obiectelor muzeale. Ajutând multe bi-
serici de enorie sau mânăstireşti, de-
vine, ca şi în cazul Aninoasei, ctitor al 
acestora. Frescele din multe lăcaşuri îi 
reproduc chipul, aşezat la loc de mare 
cinste. Dorinţa sa de a scăpa de pieire 
monumentele istorice ale ţării izvora 
dintr-un profund sentiment de patri-
otism, căci pământul românesc îi era 
scump şi sfânt, plămădit din sângele 
eroilor şi mucenicilor, udat de lacrimi-
le a mii şi mii de mame, soţii şi copii, 
muncit de vrednicii ţărani, înnobilat 
prin suferinţa atâtor generaţii de lup-
tători şi sfinţit prin sublimitatea jert-
felor pentru libertate. libertatea ţării 

1 Dr. George stan, Părintele Patriarh Ius-
tinian Marina, editura institutului Biblic şi de 
misiune al Bisericii ortodoxe Române, Bucu-
reşti, 2005, p. 163. 

este un patrimoniu sfânt şi trebuie 
păstrată cu sfinţenie. 

toate aceste intervenţii de restau-
rare nu s-au făcut, însă, fără jertfă. Ade-
sea, Patriarhul iustinian era forţat să 
folosească mici şiretlicuri, acoperite, 
evident, de pronia divină, pentru a pu-
tea salva monumentele ameninţate cu 
dărâmarea. Gheorghe Gheorghiu Dej 
ordonase luarea vulturului, care avea 
în cioc o cruce, de pe clădirea Parla-
mentului, care astăzi a devenit Palatul 
Patriarhiei. Patriarhul i-a sugerat, tele-
fonic, să acopere crucea cu o ramură de 
măslin, lucru care s-a şi realizat. 

Întorcându-se de la spitalul elias, 
unde stătuse sub tratament, Patriar-
hul, îndurerat de priveliştea pe care o 
lăsase cutremurul din acel an, şi-a dat 
sufletul în mâinile stăpânului său ce-
resc, în luna martie a anului 1977. 

Înmormântat la mânăstirea Radu 
vodă, aşa cum şi-a dorit, a fost apreciat 
şi plâns de către întregul popor şi chiar 
de către reprezentanţii altor culte, care 
l-au omagiat prin cuvântări solemne. 
un omagiu ce ne face a ne simţi în pro-
ximitatea Patriarhului nostru este cel 
adus de către Arhimandritul de atunci 
Bartolomeu valeriu Anania, în artico-
lul său comemorativ din numărul din 
aprilie 1977 al revistei „Biserica orto-
doxă Română“: „marile dureri sunt de 
piatră. ne încremenesc o clipă, apoi 
se dospesc îndelung şi pe tăcute. şi la-
crimile lor sunt de piatră, ca ale peş-
terilor mari. Plângem în întuneric pe 
durata unui văleat şi ne pomenim între 
coloane, în templul propriilor noastre 
tristeţi, faţă-n faţă cu cei pe care i-am 
plâns şi laolaltă cu ei, întru aceeaşi zi-
dire, ştiind că nu în deşert ne-am chel-
tuit. o candelă adunată din rouă, ca 
de pe lespedea sfântului mormânt, e 
singurul nostru miracol: lumină ce ne 
descoperă pe dinăuntru, în absenţa vi-
traliilor colorate. (…) trecuse de şapte-
zeci şi sase de ani şi era bănuit că zilele 

omului nu mai au putere. trupul i se ră-
rise, împuţinat de suferinţă. Duhul îşi 
păstra încă vigoarea de altădată. vigoa-
rea aceasta îl aşeza în familia spirituală 
a acelor români care-şi aşteaptă sfârşi-
tul cu seninătate şi-şi rânduiesc cele de 
trebuinţă gospodăreşte, ca şi cum le-ar 
face pentru alţii. Grijuliu până la amă-
nunt, Părintele Patriarh îşi durase lo-
caş de piatră în biserica Radului vodă, 
de pe malul bucureştean al Dâmbovi-
ţei, rectitorită de el cu pasiune şi dor de 
dăruire. 

– De ce nu în catedrală, alături de 
cei doi? îl întrebase cineva cu vreo trei 
ani mai înainte. 

– Catedrala e acum atât de mică! 
A răspuns mângâindu-şi barba. Dacă 
mai pui un mormânt sau două i-ai dat 
afară pe credincioşi. unde să mai înca-
pă şi ei? 

În biserica Radului vodă mor-
mântul e săpat în firidă, una cu perete-
le. morţii trebuie să aibă bunacuviinţă 
de a nu sta în calea celor vii, pare a ne 
spune statornicul bun simţ, de o via-
ţă şi de după moarte, al Patriarhului 
iustinian. 

la poarta Radului vodă se îmbul-
zeau mulţimile să pătrundă după si-
criul de stejar înalt, pe pat de flori, din 
care răsăreau, culcate, mitra bizantină 
şi barba abrahamică. s-au rupt cor-
doanele străjerilor. 

A strigat cineva:
– vă rugăm faceţi loc să treacă fa-

milia Patriarhului!
A răspuns o credincioasă:
– şi noi suntem familia Pa tri arhului! 

toţi suntem familia Patriarhului!
De ce oare o fi insistat Prea Ferici-

tul iustinian ca în titulatura sa oficială 

să i se spună Părinte? Din preoţia de 
mir îl urmărea o familie, era tată, bu-
nic, părinte prin excelenţă. s-a vrut şi 
a fost Părinte, tot prin excelenţă, al tu-
turor păstoriţilor săi. (…) om fiind, ni-
mic din ce e omenesc nu i-a fost străin, 
inclusiv omenia. Prin această omenie 
românească ne-a fost tuturor Părinte 
în cel mai autentic înţeles al cuvântu-
lui: preoţilor, călugărilor, credincioşi-
lor de toată mâna. multe suferinţe s-au 
alinat prin jertfa sa, multe biserici s-au 
desăvârşit prin obolul său. Părinte le-a 
fost chiar subalternilor. un permanent 
şi necruţător dialog se consuma între 
autoritatea omului de administraţie şi 
bunătatea părintelui duhovnicesc.“1

Părinte al tuturor, Părinte şi al nos-
tru. Părinte al oamenilor, Părinte chiar 
şi al bisericilor. Căci, asemenea Anei lui 
manole, Patriarhul iustinian suspină 
din multe ziduri, printre care şi cel de la 
Aninoasa. Renovarea acestora s-a ba-
zat pe jertfa sa dureroasă şi neîntrerup-
tă, pe lacrimi şi rugăciuni ridicate către 
cer. Cu bucurie spunem că sufletul său 
vibrează şi la mânăstirea noastră. De-ţi 
apropii urechea de zid auzi patru inimi 
bătând. Patriarhul iustinian marina, 
împreună cu egumenul mihail Cojo-
ceanu, cu mitropolitul Daniil şi cu mo-
nahul teodosie formează lista de aur a 
ctitorilor mânăstirii Aninoasa, numele 
lor neputând fi omise în veci din po-
melnicele permanente ale lăcaşului pe 
care l-au întemeiat şi restaurat. Căci, 
când gurile oamenilor se vor închide, 
pietrele şi zidurile vor prinde glas…

1 Arhim. B. v. anania, „iustinian, Părintele 
nostru“, în revista Biserica Ortodoxă Română, 
nr.  4, aprilie 1977, p. 234. 
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V. Situaţia Mânăstirii Aninoasa  
de la întemeiere până astăzi 

 
 – evenimente mAJoRe, PeRsoAne PRoviDenŢiAle –

1. MânăSTIREA 
AnInoASA în TRECUT. 
CRonICI, ARhIVE  
șI AMInTIRI

să nu lăsăm praful să acopere şi 
mai mult vremurile trecute… să depă-
năm firul amintirilor, răsfoind cronici 
vechi, cu file îngălbenite. 

merită notate câteva date istorice 
ale vremii, pentru o mai bună înţelegere 
a condiţiilor sociale, economice, politi-
ce, dar şi culturale ale timpului (secolele 
al Xvii-lea şi al Xviii-lea), ale vremii în 
care s-au pus temeliile şi s-au ridicat zi-
durile Aninoasei. După unirea celor trei 
ţări române din 1600, după moartea lui 
mihai viteazul, apare o profundă criză, 
datorată destrămării treptate a orânduirii 
feudale, până la totala-i dispariţie. tran-
silvania îşi pierde autonomia, la 1687 fi-
ind ocupată de către imperiul Habsbur-
gic, iar moldova şi Ţara Românească alu-
necă tot mai mult sub jugul otoman. Re-
prezentanţii „boierilor de ţară“1 înlocu-
iesc dinastiile muşatinilor şi Basarabilor. 

În epocă, slavona încetează a mai 
reprezenta o condiţie absolut necesară 
pentru contactul cu arta şi cultura. Grea-
ca fiind doar o limbă străină, prea puţin 
cunoscută la momentul respectiv, se în-

1 matei Basarab – 1632-1654. 

cepe tipărirea de cărţi în limba română. 
spre exemplu, matei Basarab sprijină ti-
păriturile lui udrişte năsturel. În 1652, 
la târgovişte, apărea „Pravila mare“, nu-
mită pe scurt „Îndreptarea legii“, prima 
legiuire a Ţării Româneşti scrisă în lim-
ba română. Acelaşi gen de program va fi 
continuat şi de către şerban Cantacuzi-
no (1678-1688). În momentul întroniză-
rii acestuia din urmă, biserica mânăstirii 
Aninoasa îşi înălţa unica turlă, pe atunci, 
către cer, în jurul ei înfiripându-se prima 
obşte de monahi, în frunte cu însuşi cti-
torul lăcaşului, monahul teodosie, fost 
agă tudoran vlădescu. 

În luptele dintre Cantacuzini şi 
Băleni, mitropolitul teodosie susţine 
lipsa de vinovăţie a lui Constantin Can-
tacuzino. Acesta fusese ucis la 20 de-
cembrie 1663 din porunca lui Grigorie 
Ghica. În 1672, odată cu cea de a doua 
domnie a lui Grigorie Ghica în Ţara Ro-
mânească, teodosie a fost depus din 
scaun şi este trimis la tismana. va fi re-
instalat în scaunul mitroplitan de către 
şerban Cantacuzino, în locul lui varla-
am, în urma rejudecării de către Patri-
arhia ecumenică, la 1678. 

Domnia lui şerban Cantacuzino, 
răstimp de acalmie, facilitează relua-
rea efectivă a activităţii culturale din 
Ţara Românească. Domnitorul se men-
ţine pe tron cu ajutorul unor demnitari 

intriganţi, creştini de limbă greacă, de pe 
lângă Poartă. Aşa că în ţară se accentu-
ează pătrunderea elementelor greco-le-
vantine. Acum se iniţiază tipăriturile în 
limbile greacă, arabă şi georgiană. stolni-
cul Constantin Cantacuzino se remarcă, 
fiind unul dintre personalităţile erudite 
ale vremii sale, prin studiile de la Padova, 
în italia. merită amintite titluri care, prin 
propagare, unifică limba. spre exemplu: 
„Cazania“ mitropolitului varlaam, „Psal-
tirea în versuri“ a lui Dosoftei, cronicile 
(Grigore ureche, miron Costin, Con-
stantin Cantacuzino, Radu Greceanu, 
Radu Popescu), umanismul european al 
lui udrişte năsturel. Promotorii regimu-
lui nobiliar sunt numeroşi: movileştii, 
miron Barnovschi, Anastase Crimca, va-
sile lupu, Constantin Brâncoveanu, aşa 
numiţii „oameni noi“. Arta arhitecturală 
autohtonă tinde a se racorda la stilurile 
mari internaţionale. 

Încercare de reconstituire a bisericii  
Mânăstirii Aninoasa la 1677

la cumpăna dintre secole, nu pu-
tem să nu-l invocăm pe „Brâncovea-
nul Constantin, / Boier vechi şi domn 

creş tin“, care a preferat „a muri trăind, 
decât a trăi murind“.

Desăvârșitor al unui stil arhitec-
tonic, Brâncoveanu rămâne ca blazon 
spiritual al epocii sale, răsfrângându-se 
şi asupra secolelor următoare. noul stil 
muntenesc, stilul brâncovenesc, conto-
peşte unitar înrâuririle străine şi fondul 
autentic autohton. 

Atare trăsături brâncoveneşti  se 
menţin şi la mânăstirea Aninoasa chiar 
din vremea mitropolitului Daniil: pre-
zenţa pridvorului deschis, susţinut de 
stâlpi, faţadele bisericii, împărţite în două 
registre printr-un brâu median, având 
arcade, panouri dreptunghiulare şi chiar 
cărămizi aplicate pe tencuială, ce par a fi 
reprezentate în tabloul votiv – nemaifiind 
vizibile astăzi. tot brâncovenească este 
şi sculptura în piatră de la stâlpii caselor 
egumeneşti – păstraţi parţial, ori anca-
dramentele uşilor şi ferestrelor (orna-
mentele ce îmbracă forma tradiţională a 
arcadei chenarului de piatră al portalului 
bisericii). Brâncovenească este şi intra-
rea de la stăreţie, cu buiandrugul în acola-
dă şi deasupra un ochi de fereastră bogat 
ornamentat, cu un chenar sculptat în pia-
tră ce reprezintă silueta unor lei stilizaţi1, 
în ax, la partea de sus, simbolul soarelui şi 
restul suprafeţei cu motive florale. 

Patriarhul iustinian marina va 
adă uga mânăstirii noastre numeroase 
elemente ale acestui stil, probabil spre 
a-i potenţa valoarea istorică: porticul – 
asemănător celui de la sâmbăta de sus, 
ferestrele cuhniei2, amintind de arta 
brâncovenească, deşi sunt tipice arhi-
tecturii din Ţara Românească, având un 
profil în acoladă, reprezentativ pentru 
secolele al Xviii-lea, al XiX-lea. 

1 Posibile simboluri heraldice. un leu sau 
grifon identic (sau elefant – n. ed.) se regăseşte 
şi pe mormântul ctitorilor, din pronaosul bi-
sericii. Poate fi extras, deci, din stema familiei 
vlădescu.  

2 Patriarhul iustinian va reconstitui unul  
dintre ancadramentele ferestrelor cuhniei, care 
se deteriorase în timp.
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După jertfa sângeroasă a Brân-
covenilor (1714), turcii încep să în-
scăuneze în Ţara Românească dom-
ni din Fanar. În moldova, fanarioţii 
conduceau deja de 3 ani. În ambele 
ţări, această stare de fapt va continua 
până în 1821, la revoluţia condusă de 
către tudor vladimirescu. În secolul 
al  Xviii-lea, când se ridicau ziduri-
le mânăstirii Aninoasa, limba grea-
că pătrunde tot mai mult cultura din 
Ţara Românească. Centrele tipogra-
fice importante sunt: Bucureşti, Bu-
zău Râmnicu vâlcea, Braşov, Blaj. se 
traduc opere religioase, dar şi laice – 
aşa numitele cărţi populare: „Alixăn-
dria“, „sindipa“, „esopia“, „Hailma“ şi 
chiar romane de dragoste occidentale: 
„Bertoldo“, „imberie şi margarona“, 
sau orientale: „istoria lui erotocrit“, 
„etiopica“. nicolae mavrocordat 
îşi publică propria operă  – „Despre 
datorii“. 

Buiandrug, vechea stăreţie, ancadrament

Alături de cărturarii amintiţi din 
secolul trecut, apar nume noi: ion ne-
culce, Dimitrie Cantemir, nicolae ma-
vrocordat. se reorganizează şcolile 

superioare din Bucureşti şi iaşi, acor-
dându-se o atenţie sporită limbii româ-
ne, alături de slavonă, greacă şi latină. 
sistemul teologic de gândire tinde spre 
înnoire cu elemente de influenţă occi-
dentală, devenind raţionalist, pragma-
tic, antropocentric. 

Ferestrele cuhniei

Însă creştinismul rămâne şi în se-
colul în care se desăvârşeşte mânăstirea 
Aninoasa strâns legat de istoria neamu-
lui, căci „Poporul nostru, adânc credin-
cios dintru începuturile sale, şi-a expri-
mat evlavia între altele şi prin iscusinţa 
neîntrecută cu care a înălţat sfinte loca-
şuri de închinare, biserici şi mânăstiri. 
(…) Biserica a păstrat unitatea spiritu-
ală şi morală a poporului. (…) măiestria 
cu care au fost construite vechile bise-
rici, eleganţa şi armonia lor, iscusinţa şi 
trăinicia cu care sunt împodobiţi pereţii 
lor pe dinăuntru şi pe dinafară, cu culori 
care-şi păstrează prospeţimea şi lumi-
nozitatea de veacuri, învederează talen-
tul, priceperea şi dragostea de frumos 
ale celor ce le-au făcut. 

Împreună cu alte mărturii ce con-
stituie măreţii şi glorii ale poporului 
nostru, acestea au veşnicit prin expre-
sia artei bisericeşti chipul luminos al 
credinţei şi legii strămoşeşti, precum şi 
sensibilitatea şi bogăţia sa sufletească.“1

1 Patriarhul tEoctist, în Prefaţa la Româ-
nia. Schituri. Mânăstiri. Biserici, editura Ro-
yal Company, Bucureşti, România, 2001, p. 9. 

Pornind de la aceste sumar pre-
zentate premise economice, sociale, 
politice şi culturale, în cele ce urmează 
vom analiza mai în amănunt drumul 
urmat de mânăstirea Aninoasa, chiar 
de la ridicarea acesteia. observând cu 
atenţie trecutul mânăstirii noastre, el 
poate fi împărţit în mai multe etape. 

A.  Prima etapă din 
trecutul Mânăstirii 
Aninoasa (1677‑1778)

o primă perioadă ce merită de-
limitată şi prezentată este cuprinsă 
între anii 1677 şi 1778, când Aninoasa 
era metoc al mânăstirii de la Câmpu-
lung, aşa cum dorise ctitorul, monahul 
teodosie, după cum reiese din actul 
datat 29 mai 1682: „o am închinat eu 
însumi la sfânta mănăstire de la Câm-
pulung (…) să fie ei purtători de grijă 
acestei mănăstiri, ca să pue egumeni 
de treabă den călugării care se vor că-
lugări la mânăstirea noastră şi vor fi cu 
frica lui Dumnezeu şi bărbaţi de casă.“1 
Acelaşi lucru arată şi hrisovul din 21 
mai 1684 (7192), întocmit de către şer-
ban Cantacuzino, zapisul de la 23 iulie 
1688 al egumenului Câmpulungului, 
vasile; ori cartea lui Constantin Brân-
coveanu din 15 ianuarie 1696, unde 
apar şi îndatoririle pe care le avea mâ-
năstirea coordonatoare. Acestea sunt: 
alegerea egumenilor vrednici, anino-
şeni sau câmpulungeni, sprijinirea în 
judecăţi ori alte nevoi, păstrarea de că-

1 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 18. 

tre Câmpulung a moşiilor Pogoneşti şi 
Plosca din judeţul teleorman cât timp 
Aninoasa îi va fi metoc şi plătirea a trei 
părţi din dajdiile acesteia, care va da 
numai restul de un sfert. În cazul ne-
respectării prevederilor menţionate, 
Aninoasa îşi recăpăta autonomia, îm-
preună cu cele două moşii. 

În această perioadă la conducerea 
mânăstirii s-au succedat 12 egumeni. 
lui Teodosie (1677-1695), „egumenul 
aninoşanu“, îi urmează Inochentie, din 
familia boierilor lăngeşti2, a căror mo-
şie o şi donează mânăstirii. Data numirii 
sale ca egumen, anul 1695, este atestată 
de zapisul dat de către Constantin Co-
mis sin Constantin Paharnic vnuc Ra-
dul biv vel armaş „la mâna egumenului 
inochentie ot mânăstirea Aninoasa“3. 
şi în anii următori (1696 – 1703) este 
menţionat în actele de donaţie. În 1698 
apare în cartea lui Constantin Basarab 
voievod către părintele iosif pentru par-
tea lui de vie de la izvorani4, iar în 1700 
în cartea de hotărnicie a moşiei Grădi-
şea de jos a mânăstirii Câmpulung şi în 
zapisul unor săteni de la Jupâneşti. este 
singurul care timp de 3 ani (1700 – 1703) 
a fost şi egumen al Aninoasei, şi al Câm-
pulungului, fiind atestat în cartea de ho-
tărnicie5 a moşiei Pogoneşti-teleorman 
şi în alte acte ale vremii.6

inochentie este urmat de că-
tre „Daniil, ieromonahul, egumen ot 
Aninoasa“7 între anii 1704 şi 1716. 

un al patrulea egumen, pen-
tru scurt timp, este Vasile, amintit ca 
martor în zapisul din noiembrie 1717, 

2 Ibidem, p. 80. 
3 şt. gREcEanu, Genealogiile documentare 

ale familiilor boiereşti, vol. i, tipografia Coope-
rativa, Bucureşti, 1913, p. 36. 

4 Arhivele naţionale, Condica Mânăsirii 
Câmpulung, p. 758. 

5 Academia Română, Mss. 1062, fila 356. 
6 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-

sa..., p. 81. 
7 Arhivele naţionale, Condica Mânăstirii 

Câmpulung, p. 756. 
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prin care monahul nifon face danie mâ-
năstirii Câmpulung două delniţe de mo-
şie în Câlceşti. 

În anul 1720 apare menţionat ca 
egumen Hrisantie, în actele de hotărni-
cie ale moşiilor Coteşti şi Brătieni de pe 
apa vâlsanului1 şi în zapisul din 25 ianu-
arie 1722, prin care mânăstirea primea ca 
danie trei delniţe de moşie în stăneşti2. 

În decembrie 1722, Hrisantie nu 
mai era egumen; cum se observă din 
inscripţia despre „Hrisant, eromonah“ 
pe care mitropolitul Daniil a pus-o pe 
casele zidite pe latura de miazănoapte. 

succesorul lui Hrisantie a fost 
Mihail I, atestat printr-un document 
unic, diata de la 7 mai 1728 ca egu-
men în două perioade distincte: „Dar 
întâmplându-să acum de am fost mai 
în trecuta vreame egumen la această 
sfântă mănăstire la Aninoasa în două 
rânduri şi acum, când au fost la vreme 
de bătrâneţe, neavând de la mânăsti-
rea Câmpulungului şi de la părinţii de 
acolo nici-o cinste şi nici-o căutare, 
venit-am aici, la această mănăstire.“3

mai longeviv decât toţi cei amintiţi 
anterior, numele egumenului Varlaam 
este prezent în numeroase documente, 
cum ar fi cartea lui nicolae mavrocor-
dat din 2 martie 1726, prin care i se scu-
tea mânăstirii Aninoasa pivniţa din Bu-
cureşti de dijmărit, căminărit şi de vama 
de vin4. În 1728, numele său este prezent 
într-un act de judecată5. 

varlaam a păstorit mânăstirea 
Aninoasa în timpul anilor de restau-
rări iniţiate de către mitropolitul Da-

1 idem, mitropolia Bucureştiului, Pach. 
218 netrebnice, doc. 13. 

2 idem, mitropolia Bucureştiului, Pach. 
130 netrebnice, doc. 1 (copie din 1787). 

3 Academia Română, Dania lui Mihail 
eromonah şi moşia lui ce au dat la Mânăstirea 
Aninoasa, Mai 7, leat 7236 - Mss. 3683 fila 134 v. 

4 Arhivele naţionale, Mitropolia Bucureş-
tiului, Pach. 287 netrebnice, doc 2. 

5 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 87. 

niil. este amintit şi în inscripţia de la 
clopotniţă ca „ostenitor la tot lucrul, 
varlaam ieromonahul egumen“. 

Inscripţia clopotniţei

În 1732 varlaam apare într-un do-
cument6 prin care se arată că el a cum-
părat împreună cu mânăstirea Câmpu-
lung un vad de moară în iazul de la Pi-
teşti. trei ani mai târziu, este menţio-
nat în cartea lui Grigore Ghica, drept 
stăpânitor a trei poduri stătătoare de 
pe moşia tomşani şi a unuia umblător 
peste Argeş7. În luna mai a aceluiaşi an, 
varlaam dă în arendă vătafului Bucur 
toma din Breaza – Ardeal un munte 
al mânăstirii8. semnătura sa apare în 
1736 (7245, Dec. 8) între cele ale marto-
rilor diatei lui iosif Hagiu. se păstrează 
şi o jalbă, nedatată, adresată domni-
torului de către egumen9. la 15 martie 
1737 este menţionat10 un schimb de mo-
şii cu Hristofor, egumenul mânăstirii 
valea. Candidează la episcopia Buză-
ului în 1741, însă nu este ales. n. iorga11 

6 Arhivele naţionale, Condica Mânăstirii 
Câmpulung, p. 825. 

7 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 87. 

8 Arhivele naţionale, Mitropolia Bucureş-
tiului, Pach. 95 netrebnice doc. 2. 

9 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 87. 

10 Ibidem, p. 88. 
11 ioRga., n.: Studii şi documente, editura 

ministerului de instrucţie, Bucureşti, 1904, 
vol.  v, p. 320. 

arată că varlaam „a egumenit ani 19, fi-
ind numit de către răposatul părintele 
vlădica Daniil“. Acesta nu mai apare în 
documentele ulterioare anului 1746. 

Din 1746, egumen, venit, se pare, de 
la Câmpulung a fost Clement. el este 
atestat de un act de judecată1, unul de 
schimb al moşiei2 muşăteşti şi o jalbă că-
tre Constantin nicolae vodă3. În timpul 
păstoririi sale, mânăstirea este vizitată 
de către mitropolitul neofit, care spune: 
„Această mănăstire este aşezată pe ma-
lul drept al râului Bratia, care curge din 
sus în jos spre miazăzi, la poalele unui 
munte acoperit cu arbori sălbatici.“ Dacă 
pe vremea egumenului Daniil (viitorul 
mitropolit) exista o cârciumă pe moşia 
mânăstirii, în 1749, Florea băcanul îşi 
deschide o dugheană, mai târziu, în 1753, 
urmându-i exemplul şi Pârvu bărbierul4.

Pecetea Mânăstirii Aninoasa pe un 
document de schimb

Al nouălea egumen al Aninoasei, 
Mihail al II-lea, este atestat adesea în 
documentele metocului urecheşti5 - prin 

1 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 91. 

2 Academia Română Mss. 1152 fila 330, oc. 
16. 

3 idem, doc. 7. 
4 Arhivele naţionale ale României, Mss. 

137, f. 301v. – 302; Mss. 130, f. 135v. – 136. 
5 idem, Dosar cu documente privitoare la 

M-rea Aninoasa şi Schitul Urecheşti (necatalo-
gat), copia nr. 41. 

două cărţi ale lui Grigore Ghica vodă 
privind întărirea dreptului de stăpânire 
asupra anumitor părţi de moşie şi prin 
alte cărţi ale lui ion Buleandră6 şi „Pana-
iotache biv treti log., ispravnic“7. În 1753 
semnează un act de cumpărare8 alături 
de egumenul Glavaciocului, şi un an mai 
târziu este consemnat între cei 24 de bo-
ieri hotarnici ai mânăstirii Câmpulung 
pentru moşia Berevoieşti. În ultimul său 
an de egumenie câştigă prin judecată cu 
boierul Damaschin de la valea un loc de 
casă în mahalaua sfânta troiţă din Câm-
pulung. un document din 1758 atestă nu-
mărul zilelor de clacă şi ostaştină pentru 
cei cu vii pe moşia mânăstirii9.

Între 1759 şi 1765 este consemnat 
numele egumenului grec Romanos10 
încălcându-se dorinţa lui teodosie, 
ca egumenii să fie numai români. el 
s-a iscălit pe pagina 446 a „Pravilei“ 
din mânăstire. este atestat în anumite 
acte de schimb11 şi de o hotărnicie pen-
tru moşia năpărteni12. 

urmând tatălui său, mihail Cojo-
ceanu, al doisprezecelea egumen, Mi-
trofan este numele de frontieră între 
prima şi a doua etapă din trecutul mâ-
năstirii Aninoasa. 

6 idem, copia Nr. 46. 
7 idem, copia Nr. 48. 
8 idem, Mitropolia Bucureştiului, Pachet 

165 netrebnice, doc. 87. 
9 idem, Mss. 130, f. 39– 40. 
10 Pe acea vreme chiar mitropoliţii erau 

greci. 
11 Arhivele naţionale ale României, Arhi-

va M-rii Câmpulung Dos. 4 (1843) Catagrafia 
ţiganilor, Pach. XXiX, doc. 133. 

12 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 92. 
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B.  A doua etapă din 
trecutul Mânăstirii 
Aninoasa (1778‑1812)

În această a doua etapă mânăstirea 
Aninoasa devine metoc al mitropoliei 
Bucureştiului. egumen între anii 1776 şi 
1779, Mitrofan este atestat printr-o ade-
verinţă pentru o moară1, un act de cum-
părare din 17772 şi prin jalba de jeluire 
adresată lui Alexandru ipsilanti pentru 
încălcarea hotarelor unei moşii a mâ-
năstirii3. Răspunsul domnitorului este 
reprezentat de un hrisov4 prin care Ani-
noasa trece în administrarea mitropoliei 
Bucureştiului. originalul acestui act nu 
se mai păstrează la Arhivele statului, căci 
a fost trimis la moscova, el fiind publicat 
pe scurt de către v. urechia în ’„istoria 
Românilor“5. După titlu, sunt menţionate 
numele boierilor Divanului, lipsind toc-
mai esenţialul – motivele luării măsurilor 
prezentate. se arată că „din cauză de ne-
îngrijire către mânăstirea Aninoasa din 
partea mânăstirii Câmpulung, unde a fost 
închinată de teodosie monahul care a zi-
dit-o s-a dat această mănăstire supt îngri-
jirea mitropolii din Bucureşti“6. 

Decizia lui Al. ipsilanti este întărită 
de către urmaşii săi, nicolae Caragea şi 
mihai şuţu, în hrisoavele cărora Aninoasa 
apare menţionată ca metoc al mitropoliei 
din Bucureşti.7 Hotărârea lui ipsilanti a 
fost motivată, dar contrară dorinţei tes-
tamentare a ctitorului teodosie, căci în 

1 Arhivele naţionale ale României, Con-
dica M-rii Câmpulung, p. 800. 

2 idem, Mitropolia Bucureştiului, Pach. 
165 netrbnice, doc. 94. 

3 idem, Mitropolia Bucureştiului, Pach. 
118 netrebnice, doc. 32. 

4 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 96. 

5 v. A. urechia, Istoria Românilor, Bucu-
reşti, lito-tipografia Caval Göbl, 1891, vol. ii, 
p. 120. 

6 Arhivele naţionale ale României, Mitro-
polia Bucureştiului, Pach. 96, doc. 96. 

7 idem, Mitropolia Bucureştiului, Pach. 
96, doc. 27, 28. 

vremea aceea, egumenul mânăstirii Câm-
pulung, Dositei, succesor al vrednicului 
stareţ nicolae Beleţeanu, a ruinat până şi 
propria mânăstire, foarte bogată, fiind la 
acea dată deţinătoarea a 17 munţi. egume-
nul Filaret Apamias, care i-a urmat, spune 
că „bolta cea mare a mânăstirii era să cadă, 
ploua nu numai în chilii, dar şi-n biserică, 
iar la moşia Grădiştea atât metohul schi-
tului Goleşti, cât şi morile şi crâşmele erau 
în cea mai desăvârşită stricăciune… mâ-
năstirea Câmpulung ajunsese apoi să aibă 
o datorie de 50000 taleri şi două din moşii 
şi 17 munţi erau arendaţi pe şapte ani şi 
banii toţi luaţi înnainte.“8 Cu siguranţă că 
un atare stareţ nu ar fi putut administra 
bine averea mânăstirii Aninoasa. 

Începând cu data de 4 noimbrie 
7287 (1778) egumenii sunt aleşi, sub titu-
latura de iconomi, dintre clericii mitro-
poliei, întâiul fiind Mitrofan. majorita-
tea veniturilor mânăstirii Aninoasa sunt, 
astfel, înghiţite de vistieriile mitropoliei 
bucureştene. 

Dacă până în acest moment mânăs-
tirea prosperase, după 1778 moşia îi este 
„dată cu embatichiu“9 sau cu arendă, pe o 
perioadă limitată, unor clerici „de încrede-
re“ ai mitropoliei. veniturile de pe moşiile 
ei fiind direcţionate către Bucureşti, înce-
tează şi primirea daniilor, pentru Aninoa-
sa începând o etapă de ruinare treptată. 

Documentele din 1780 îl amintesc 
pe mitrofan ca proegumen într-o carte de 
dezrobire10. În actul de cumpărare a mo-
şiei de la Burlanu11, titulatura de egumen 
este din nou purtată de către tatăl său. 

schitul Bândea12, care pare a fi fost 
construit între anii 1718 şi 1730, a fost în-

8 Pr. ioan RăuţEscu, în Raze de lumină, An 
ii, nr. 5, p. 350. 

9 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 97. 

10 Arhivele naţionale ale României, Mitro-
polia Bucureştiului, Pach. 165 netrebnice, doc. 95. 

11 Ibidem, Pach. 148 netrebnice, doc. 35. 
12 schitul Bândea a fost metoc al Aninoa-

sei, care a mai administrat de-a lungul timpului 
alte patru metocuri – urecheşti sau vărzăreşti, 
Buliga, Detcoi şi Râca nouă - teleorman. 

chinat în anul 1780 de către niţu vătaf „ca 
nu cumva să i se întâmple de tot pustiire“1. 
Astfel, a fost rânduit egumenul mihail de 
la Aninoasa să meargă la numitul schit şi 
să înscrie ale schitului. A fost lăsat în grija 
mânăstirii Aninoasa, cu toată averea sa, 
mişcătoare şi nemişcătoare: odoarele bi-
sericii, „o casă făcută de popa Bratu, o casă 
isprăvită cu sobă, o chilie veche, două buţi 
vechi, una mai nouă, două tocitori, o livede 
cu pruni, o livede fân de coasă ca de cinci 
care de iarbă, moşia cât ţine pomii (iar alta 
nu are).“2 În 1798 erau în schit macarie 
monah, teodosie ieromonah, sava monah, 
Bogoslov monah, isaia monah şi misail 
monah. După 1812 numele schitului este 
tot mai rar amintit, pentru ca în catagrafia 
din 1840 să nu mai apară deloc. 

Între anii 1783 şi 1795, ca păstor al 
mânăstirii Aninoasa apare Ghenadie 
iconomul, menţionat în acte de dona-
ţie3, în anaforaua către domn cu privire 
la stăpânirea moşiei urecheşti4, acte de 
vânzare5 şi chiar într-o epistolă primită, 
cuprinzând date cu privire la viile de la 
mărunţişu6. În 1792 arhimandritul Do-
softei îi scrie despre un ţigan al mânăsti-
rii ce vrea să ia o ţigancă a mitropoliei7. În 
1793 Ghenadie se jeluieşte lui vodă mi-
hai şuţu pentru nişte stricăciuni aduse 
moşiei Puţintei (teleorman)8, iar în 1794 
are loc un schimb de moşii9 cu învoirea 
mitropolitului Dositei Filitis10.

Peste un an, Ghenadie semnează 
împreună cu Grigore, egumenul de la 

1 Arhivele naţionale ale României, Mitro-
polia Bucureştiului, Pach. 141 netrebnice, doc. 2. 

2 Ibidem, doc. 6. 
3 idem, Mitropolia Bucureştiului, Pach. 

165 netrebnice, doc. 97. 
4 idem, Dosar necatalogat cu documente 

privitoare la Schitul Urecheşti (copia 51). 
5 idem, Mitropolia Bucureştiului, Pach. 

165 netrebnice, doc. 110. 
6 Ibidem, Pach. 110 netrebnice, doc. 4. 
7 idem, orig. CCCLIII/115. 
8 idem, Mitropolia Bucureştiului, Pach. 

110 netrebnice, doc. 9. 
9 Academia Română Mss. 654, f. 16. 
10 Cel care a întemeiat episcopia Argeşului 

în anul 1793. 

vieroş, o anafora privind semnele moşiei 
stăneşti. 

Grigorie Sidis e atestat ca egumen la 
Aninoasa din anul 1786, într-un act de în-
voială cu Dositei arhimadritul11 care, cu un 
an mai târziu, îi va scrie stareţului anino-
şean privitor la moşia negreşti12. la 1 ianu-
arie 1795, sidis Grigore îşi face diata13 prin 
care arată cum şi-a agonisit averea cu sluj-
ba şi apoi donează din aceasta mitropoli-
ilor din Bucureşti şi târgovişte, precum 
şi mânăstirii Aninoasa, 7 cărţi greceşti, o 
cădelniţă, o cruce şi altele. el dă o sumă de 
bani fratelui său, Dionisie de la Aninoasa 
pentru ridicarea unei biserici cu temelia 
de zid necesară îngropării ţiganilor. 

În continuare, trebuie să amintim 
unicul document ce atestă un alt egumen 
al Aninoasei – Gavriil, anume o „Foae 
de periusia răposatului Gavriil, egumen 
Aninoşanul“14 de la 1 septembrie 1796. 

Dositei Aninoşanul este atestat de 
însemnările lăsate de către Constantin 
Aninoşanul, nepotul său de frate, pe căr-
ţile moştenite de la cel dintâi. Pe coperta 
unui „Ceaslov“15 tipărit la 1785 (domni-
tor mihai şuţu; mitropolit Grigore) apa-
re: „1755 – născut Dosithie arhimandrit 
Aninoşanu, 1781 – cartea patriarhului de 
ertăciune, 1781 nov. 8, pitacul arhiereului 
de diaconie, 1784, Ghenadie 8 – pitacul 
arhiereului de preoţie, 1812 – sfârşit şi 
îngropat la episcopia Argeşului spre mia-
zăzi de altar. Pus pisanie“. 

Pe prima copertă a „Penticostarului“ 
tipărit la Bucureşti, în 1782 (domn Al. ip-
silanti, mitropolit – Grigorie) sunt notate 
date cu privire la Dositei16, iar un „litur-
ghier“ din 1797 atestă că „la leat 1812 iu-

11 Arhivele naţionale ale României, Mitro-
polia Bucureştiului, Pach. 130 netrebnice, doc. 7. 

12 Ibidem, Pach. 194 netrebnice, doc. 9. 
13 Ibidem, Pach. 194 netrebnice, doc. 42. 
14 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-

sa..., p. 100. 
15 În posesia d-lui D. Băjan, Rucăr. 
16 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-

sa..., p. 103. 
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lie 23, într-o marţi de dimineaţă până în 
revărsatul zorilor, au fost eşirea sufletului 
sfinţii sale Dosithie arhimandrit Anino-
şanu, unchiul meu, ce au fost frate bun cu 
tatăl meu, nicolae ereu, aflându-ne şeză-
tori în sfânta episcopie Argeşu de luni 14, 
în casele de lângă clopotniţă, cum intri în 
dreapta. Însă eu nu m-am întâmplat aca-
să, fiind trimis la oraşul Câmpulung, la 
târgul sfântului proroc ilie şi m-am abă-
tut şi pă la mânăstirea Aninoasa de am 
îngropat pă Gavriil monah ic[ono]m.“

tot din însemnările lui „Constantin 
sin nicolae, iereu ot schitu ungureu din 
sud Buzău“1 aflăm că Dositei a zidit biseri-
ca din satul Apa sărată în anul 1831, dărâ-
mată în 1911 şi pe cea din valea siliştii, cu 
hramul sfinţii voievozi, surpată şi aceasta, 
şi că a îmbunătăţit biserica din vlădeşti. 

În documentele arhivei de la viena 
se menţionează aducerea silită a mitro-
politului Dositei Filitis, acuzat de prie-
tenie faţă de nemţi la Aninoasa în 1810, 
fiind în bune relaţii cu egumenul de aici. 
nerezistând condiţiilor climatice, solici-
tă ulterior mutarea la mânăstirea târg-
şor. În acest sens, îi scrie guvernatorului 
transilvaniei, contele Banffy că mânăs-
tirea în care trebuie să locuiască e încon-
jurată de munţi şi păduri şi are peste tot 
aşezare foarte nesănătoasă. 

egumenul Dositei a lăsat în urma 
sa 200 de file volante alcătuind un gen 
de condică, aceasta cuprinzând mai ales 
însemnări din timpul său (1796 – 1810). 
Primele conţin câteva socoteli din anii 
1794 – 1795, fiind urmate de acte rămase 
de la nepotul său privind proprietăţile, 
averea, slugile, scrisori, care ne sunt de 
mare folos pentru cunoaşterea trecutului 
mânăstirii. Filele, aflate în posesia dom-
nului Dimtrie Băjan de la Rucăr, au fost 
publicate în monografia din 19332.

1 nepotul lui Dositei, Constantin, este, la 
rândul său, unchiul cărturarului Ghenadie Ani-
noşanul, episcop de Argeş între anii 1865 şi 1868. 

2 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 125. 

Apar, astfel, acte privind moşiile: via 
de pe moşia mânzăneasca – satul Puţin-
tei, zapisul de arendă a moşiilor Pogoneşti 
şi strâmba de la Câmpul Burdea – judeţul 
teleorman; actul de arendă a moşiei tet-
coiu – judeţul vlaşca; zapisurile de arendă 
pentru alte moşii din judeţele Dâmboviţa, 
Argeş şi muscel. Relativ la schitul Det-
coi (tetcoi), „tudoran din Aninoasa, fost 
mare clucer, cumpără ocină. voia să facă 
biserica din Detcoi schit de călugări.“3

metocul de la Detcoi este amintit 
ca existând la 3 iunie 16874. Acesta făcea 
parte din Judeţul saac5, ţinând de epi-
scopia Buzăului. Astăzi este dispărut. 

În condică sunt prezentate acte de 
vânzare – a jirului din pădurea scondilile, 
satul Corbşori; acte despre arenda unor 
moşii – Corbşori, despre morile mânăsti-
rii şi veniturile aduse de acestea. Apar şi 
socoteli cu privire la vite. extrem de in-
teresante sunt atare evidenţe, conţinând 
numărul scroafelor mari, gondinace, gră-
sune, al mascurilor cu vieri, gondinaci şi 
grăsuni, totalul de râmători în anul 1794 
fiind: 396 ai mânăstirii Aninoasa şi 65 ai 
schitului Buliga. 

În 1794 „oancea văcar“ nota existen-
ţa a 8 vaci fătate, 6 viţei, 2 viţele, 2 vaci cu 
viţei în pântece, 7 vaci sterpe şi 2 gonitoa-
re – ale Aninoasei şi: 7 gonitori, 6 gonitoa-
re, 2 mânzaţi, 10 boi mari, 2 tauri şi 6 boi 
la carul mânăstirii – ale schitului Buliga. 
În total 60 de capete, cu mic, cu mare. În 
1796, numărul vacilor crescuse la 77. 

În 1794, oile date în socoteală văta-
fului ion, erau oi fătate cu lapte, sterpe, 
mioare, cârlani, berbeci, ţigăi, miei şi mie-
le, în număr de 139, iar numărul caprelor 
(în acelaşi an) este de 33: cu lapte, sterpe, 
vătuitoare, ţapi, iede şi iezi. 

În 1794 aveau 76 de cai (armăsari 
negri, cârlăniţe murgi vinete, roaibe de 

3 nicolae stoicescu, Repertoriu (Biblio-
grafie), vol. i, Ţara Românească, p. 274. 

4 Arhivele naţionale, Fond Mitropolia Ţă-
rii Româneşti XliX/7 şi CCCliii/76. 

5 Prahova şi Buzău de astăzi. 

unul / mai mulţi ani, iepe murgi, armăsari 
murgi, dereşi etc.). 

În 1797, mânăstirea avea 50 de mătci 
şi 41 de stupi de prăsilă (număr ce se va 
ridica la 54 peste un an). 

Filele păstrate conţin şi scrisori ale 
egumenului Dositei de la nepotul său ori 
de la Arhimandritu Clococioveanu Gri-
gorie, acte privind lucruri rămase de la 
sau donate de către anumiţi călugări sau 
diferite cheltuieli, cum ar fi cele de hram. 

Cantitatea de vin realizată în anul 
1797 a fost de 712 vedre – 10 butii. În 1798 
– 1038 de vedre, în 1799 – 620 de vedre, 
în 1800 – 1200 de vedre. În 1802 aveau 
2282 de baniţe de porumb la Aninoasa 
şi încă 1335 din alte moşii. sunt socotite 
şi însemnate, de asemenea, cantităţile 
de cânepă, orz, grâu, secară şi fân. Dintre 
cele 13 metocuri, cel mai însemnat venit 
îl aducea în toate domeniile Aninoasa. 

Apar şi file în care se includ acte 
din perioade în care Dositei nu mai era 
egumen. 

C. A treia etapă  
din trecutul mânăstirii 
Aninoasa (1812 – 1864)

epoca descrisă anterior, care se în-
cheie cu stăreţia lui Dositei, este una de 
tranziţie. După aceşti 34 de ani, adevăra-
ta decădere a mânăstirii începe din 1812 
când, într-o a treia etapă ce va dura până 
la 1864, la secularizare, Aninoasa este lă-
sată în grija arendaşilor mireni. 

În aceste condiţii, timp de 30 de ani, 
între 1812 şi 1842, scaunul egumeniei 
este vacant1. 

Pentru uşurarea calculelor, toate 
moşiile mânăstirii se arendau unei sin-
gure persoane, care, ulterior le subarenda 
în parte, acestea fiind dispuse în 5 judeţe 

1 C. D. aRicEscu, Istoria Câmpulungului, 
Bucureşti, imprimeria lui Ferdinand, pp. 105-107. 

distincte. Arendaşii, în majoritate, căutau 
să sfeterisească din averi cât mai mult cu 
putinţă. 

În 1813 documentele mânăstirii 
sunt preluate de către „Cernea epista-
tu“, Cernea Popovici, bulgar de origine2; 
succedat de către Gheorghe Ciuntula-
cu3. Acestuia, Dionisie lupu îi prelun-
geşte termenul de arendă în anul 1819 cu 
încă opt luni. Dumitru Gheor ghiu ia în 
arendă moşiile Aninoasei între anii 1820 
şi 1823, având datoria de a purta de grijă 
bisericii şi programului de slujbe. În anul 
1821, la Aninoasa s-au adăpostit mulţi ar-
năuţi fugiţi de la Drăgăşani. o parte scapă 
în păduri, iar alţii, în număr de 21, după 
cum se pare, sunt ucişi de către turcii 
care-i urmăreau şi care au incendiat mâ-
năstirea, distrugând, pe cât le-a fost posi-
bil, zidurile4.

Bătrânii satului ştiu de la moşii lor 
că în timpul zaverei s-a dat o luptă la mâ-
năstirea Aninoasa între o ceată de arnă-
uţi ascunşi între zidurile ei şi turcii care îi 
urmăreau. Pe ziduri se regăseau urme de 
gloanţe din perioada respectivă. 

În anii 1824 – 1825 mânăstirea este 
arendată de către Stoian şi Evdochim. 
Contractul de închiriere prevedea men-
ţinerea curată şi bogată a bisericii, serba-
rea praznicului, ocrotirea monahilor şi a 
robilor, păzirea hotarelor moşiilor, netă-
ierea pădurilor, neîndatorarea mânăsti-
rii, păstarea bunurilor şi altele5.

Nicolae Bascoveanu, de origine 
român, a arătat respect şi pietate faţă de 
credinţă şi de biserică. Înainte de 1835, fi-

2 este încălcată încă o dată dorinţa ctito-
rului, de a nu fi acceptaţi egumeni şi, implicit, 
administratori de alte naţionalităţi. 

3 Academia Română, Mss., 659, Condica 
de aşezământul metoaşelor. 

4 Dan BERindEi, traian mutaşcu, Aspecte 
militare ale răscoalei populare din 1821, editura 
militară, Bucureşti, 1973, p. 196 şi G. lahoVaRi, 
C. i. BRătianu, Gr. tocilEscu, Marele Dicţionar 
Geografic, editura stabilimentul Grafic J.  v.  so-
cecu, 1899, vol. i, fascic. 1, Bucureşti, 1898. 

5 Pr. ioan RăuţEscu, mânăstirea Aninoa-
sa..., pp. 173, 174. 
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ind arendaş al Aninoasei, a construit nişte 
case mari în faţa bisericii, lângă clopotniţă. 

În anul 1831 este consemnată o 
epidemie de holeră. mitropolitul neo-
fit, într-o epistolă adresată mitropoli-
tului Grigorie al Basarabiei, aminteşte 
şi mânăstirea Aninoasa, ca refugiu al 
acestei perioade: „Dumnealui logo-
fătul nicolae şi pitarul ioniţă, fratele  
d(umi)sale, din întâia zi a lui iulie au ple-
cat la Aninoasa unde s-au păzit.“1 Ar fi o 
posibilă explicaţie a prezenţei numeroa-
selor schelete din jurul bisericii. o altă 
ipoteză este aceea că monahii nu aveau 
alt cimitir şi se îngropau în jurul bisericii2.

interesantă este şi supoziţia3 că, 
doar cu câţiva ani mai devreme, Basarab 
i ar fi fost strămutat de la negru vodă şi 
reînhumat aici, osemintele nefiindu-i gă-
site de către virgil Drăghiceanu la săpă-
turile din 19244. locul exact al posibilului 
mormânt nu este, însă, cunoscut. 

În anul 1832, o catagrafie a biseri-
cilor din Judeţul muscel aminteşte la 
Aninoasa doi preoţi – nedelcu şi state 
Gheorghie şi doi diaconi – simion Radu şi 
nica surdu5. Pe moşiile mânăstirii Ani-
noasa sunt menţionate bisericile de la 
Capu Piscului, vlădeştii de sus şi de Jos, 
Cosăşti şi Corbşori. 

Între anii 1835 şi 1838 este aren-
daş Teodorache Popescu. el nu mai are 
prevăzută în contract obligaţia îngrijirii 
bisericii. Preoţii de mir – vasile, state şi 
nedelcu înlocuiesc călugării. lacomul 
teodorache Popescu, cel care s-a judecat 

1 Ibidem, p. 11. 
2 Procedeu des utilizat în trecut – şi la 

mânăstirea Robaia s-au descoperit schelete de 
acest fel, îngropate într-o rogojină, cu o cără-
midă sub cap, pe care era inscripţionat numele. 

3 Augustin z. n. pop, Din istoria culturii 
argeşene, Comitetul regional pentru cultură şi 
artă – Argeş, Piteşti, 1965, p. 40. 

4 Pavel chihaia, Din cetăţile de scaun ale 
Ţării Româneşti, editura meridiane, Bucu-
reşti, 1974, p. 217. 

5 Arhivele naţionale ale României, Direc-
ţia Judeţului Argeş, fond Prefectura muscel, 
dosar 43/1831, fila 124. 

cu mitropolia, l-a avut ca subarendaş pe 
Daniil Cantarol (Cantaroglu). Acesta 
chiar a locuit la Aninoasa. În 1834, pe 28 
aprilie, el nota pe o „Cazanie“ că s-a plim-
bat cu sania. o scrisoare din 1838 adre-
sată protopopiatului, e semnată de către 
„Daniil Cantarol, epistatu mănăstirii Ani-
noasa“. În acest an, un cutremur dărâmă 
tâmpla bisericii, pe care tot el o rezideşte 
şi o rezugrăveşte. s-a îngrijit de biserică, 
i-a serbat hramul, îngropând-o în curtea 
mânăstirii pe soţia sa, decedată în 18406. 

la 1839, satul Aninoasa era poziţio-
nat în centrul moşiei, pe două rânduri, cu 
două biserici – a mânăstirii şi cea din va-
lea siliştii7.

o catagrafie din 1840 inventariază 
moşiile şi bunurile mânăstirii: Coteşti, 
Răugeni, Gugueşti şi Berevoieşti cu schi-
tul Bândea, Aninoasa, „o casă de făcău 
cu două făcae pe iazul tras din apa Bratii, 
cu două coşuri, două perechi de pietre, 
învălită cu şindrilă de brad, podina mo-
rii jos, tălpoaie de stejar, pusă pe taraşi, o 
povarnă cu păreţii de scânduri, o cârciu-
mă cu două odăi şi tindă, de vârghii, lipită 
cu pământ, sobă cu coş, două paturi, trei 
uşi cu vergi, învălită cu pae. un bordeiu 
lângă această cârciumă în pământ, pen-
tru ţinerea vinului şi a rachiului, o piuă 
înnălţată pe patru taraşi în mijlocul apii 
iazului morii… stricată şi se află în pusti-
ire. un loc înfundat în sat în trupul moşiei 
Berevoieştii Pământeni din Plaiul nucşo-
rii cu întindere de un pogon. Clăcaşi pe 
moşia Aninoasa, 107. locuri de arătură, 
pogoane 130. livezi de fâneţe pe seama 
clăcaşilor, 130.“8 un loc de casă în oraşul 
Câmpulung, muntele Piscu netotului, 
muntele obârşia Brăţii, muntele oticu 
şi strâmba, toţi din Plaiul nucşoara, mo-
şiile: Capul Piscului, izvorani, Corbşori, 
Galeşu, Coşeşti, Corbul sau lăiceşti, Pă-

6 A se vedea Anexa 2. 
7 Direcţia Arhivelor naţionale Centrale, 

fond Administrative, dosar 5/1839, fila 71. 
8 Academia Română, Mss. 660, fila 68 şi urm. 

dureţul, negeşti Băhneni, negeştii Gligo-
reni, negeşti valea ursului sau Găureni, 
Coteasca sau lungi, miceasca, tetcoiu 
sud Dâmboviţa, tomşanii de pe Răstoacă, 
mărunţişul sau voineşti, Burdea sau Căl-
dăraru, mârzăneştii de sus, Cârţocleasca, 
Puţintei, schitul ulita, toate acestea cu 
acareturile aferente, aducând mânăstirii 
Aninoasa profituri remarcabile. 

Extras din Catagrafia din 1840-mss. 660

Serdarul Sihleanu ia în arendă mâ-
năstirea în anul 1841. lacom, se judecă 
şi el cu mitropolia, neplătind salariile 
preoţilor. 

toţi aceşti arendaşi au contribuit 
la începutul ruinării lăcaşului, neţinînd 
cont de spusele sfinţilor Părinţi: „Dacă nu 
voieşti a zidi, pe cele zidite nu le răsturna, 
iar dacă nu voieşti a sădi, pe cele răsădite 
nu le smulge.“ Până la 1820 au mai rămas 
doar câţiva monahi, majoritatea fiind în-
depărtaţi treptat de prezenţa mirenilor. 

Mitropolitul primat al României îl felicită 
pe Dionisie pentru lucrările de renovare 

întreprinse - Arhivele Naţionale Direcţia 
Judeţului Argeş, fond Prefectura Muscel 

dosar 1/1879, f. 41; dosar 6/1854
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Extras din Catagrafia  
din 1842 - mss. 717

În iulie 1842, mitropolia a decis 
necesitatea numirii unui nou egumen, 
în persoana lui Dionisie Aninoşanu, 
deoarece mânăstirea mergea din rău 
în tot mai rău. şi aceasta să nu ne mire, 
căci „trăznetul în munţii înalţi loveş-
te!“ (Friedrich schiller). 

situaţia lăcaşului este surprin-
să într-o catagrafie realizată chiar în 
anul 18421 cuprinsă în lucrarea din 
1933 a Pr. Răuţescu, pe care o reprodu-
cem şi noi în Anexa 3. 

Preluând mânăstirea într-o sta-
re jalnică, Protosinghelul Dionisie a 
făcut multe danii acesteia din propria 
avere. A îmbrăcat cu argint icoana de 
hram a sfântului nicolae, a cumpărat 
şapte candele de argint şi alte obiecte 

1 Academia Română Mss. 717. Această 
catagrafie s-a făcut cu ocazia numirii în dregă-
toria de egumen a protosinghelului Dionisie. În 
ea se arată amănunţit toată zestrea mişcătoare 
şi nemişcătoare a „mânăstirii Aninoasa din sud 
muscel, metoh al sfintei mitropolii“. 

preţioase. În 1845 a învelit biserica, 
reparându-i exteriorul, iar în 1859 i-a 
învelit turlele şi clopotniţa, aceasta re-
ieşind din însemnarea făcută de către 
paraclisierul Daniil Popescu pe car-
tea de predici a lui ilie miniat (la pag. 
161). A lăsat şi banii necesari învelirii 
cu fier alb2 a bisericii şi a clopotniţei. 

Comparând catagrafia din 1842 
anterior reprodusă cu o alta, datată 
1849, observăm că Dionisie a sporit 
venitul mânăstirii cu zece capete de 
vite mari şi două rânduri de odăjdii3. 
Această catagrafie, spre deosebire de 
cea dintâi, cuprinde şi numărul docu-
mentelor existente pentru majoritatea 
moşiilor mânăstirii4.

Extras din Catagrafia  
din 1849 - mss. 919

2 lucrare realizată în anul 1898 (Arhivele 
naţionale Direcţia Judeţului Argeş, fond Pro-
toieria judeţului muscel, dosar 1/1879, fila 41). 

3 Academia Română Mss. 919, fila 55 
(pierdut). 

4 spre exemplu: pentru moşia Corbşori – 
6 sineturi, pentru mărunţişu – 3 în condică, în 
fiinţa 2, netrebnice 3. 

Îngăduitor cu clăcaşii de pe mo-
şiile mânăstirii, Dionisie este iubit de 
către săteni. el a orânduit şi un nou 
mod de administrare a moşiilor – prin 
licitaţie publică pentru fiecare în par-
te, dublând aproape venitul provenit 
din arendă. Acelaşi mod de licitare va 
fi valabil şi în timpul mitropolitului 
nifon. Acesta a fost înscăunat după 
demisia mitropolitului neofit, care 
cere sfintei mitropolii să i se lase în 
grijă mânăstirea Aninoasa. 

Arendaşii asupreau adesea clăca-
şii, nerespectând contractul. Pădurile 
aveau restricţii clare de exploatare, 
cu acordul mitropoliei, cu ştirea aren-
daşului şi în prezenţa pădurarului. 
În anul 1851, au fost tăiaţi stejari din 
pădurea Coşeşti a mânăstirii pentru 
construirea podurilor de la Purcăreni 
şi Piscani1.

trei ani mai târziu, vizitând mâ-
năstirea, protopopul judeţului este 
mulţumit de curăţenia şi bogăţia ei, 
dar şi de faptul că „sfinţia sa părintele 
egumen se află cu şederea totdeauna 
în mănăstire“2. Acesta menţionează că 
mânăstirea Aninoasa „are în fiinţă doi 
preoţi tineri mireni, făcuţi pe seama 
mânăstirii, cu leafă de câte lei 400 unu 
pe an, doi cântăreţi mireni cu câte lei 
250 şi mâncare, precum asemenea şi 
paracliserul lei 200 pe an şi mâncarea 
tot de la mănăstire.“3

Aninoasa a găzduit în timpul egu-
meniei lui Dionisie vizita lui C. D. Ari-
cescu. Despre protosinghelul devenit 
ulterior arhimadrit s-a spus că avea 
şi cap şi inimă şi că trăia viaţă de fil-
zof. În biblioteca egumenului Dioni-
sie, între alte cărţi morale, eclesiastice 
şi filozofice s-au găsit: Aime martin, 
Chateaubriand, Fenelon, Les Evangi-

1 Arhiva Protoieriei muscel, Dosar 
19/1851. 

2 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 202. 

3 Ibidem, p. 202. 

les de lamennais şi altele de această 
factură4.

Dionisie a fost extrem de milostiv 
şi cu alte mânăstiri şi persoane: a aju-
tat la reconstruirea caselor incendiate 
din Ploieşti5, a donat odoare şi obiecte 
de cult schitului – pe atunci – de maici 
nămăieşti. tot cu banii pe care i-a lă-
sat testamentar Dionisie, acest schit 
a cumpărat metocul din Câmpulung. 
A donat bani şi spitalului din Câmpu-
lung unde apărea pictat în cancelarie 
ca întemeietor. 

Arhivele Naţionale,  
Direcţia Judeţului Argeş,  
fond Prefectura Muscel,  

dosar 6/1854, f. 7

Din păcate, odată cu seculariza-
rea, vrednicul egumen, trecut de 60 
de ani, rămas fără rost în mânăstire, a 
fost nevoit să se mute la Câmpulung. 

4 C. D. aRicEscu, op. cit., p. 202. 
5 Buletinul oficial nr. 89/1843, p. 347. 
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testamentul prim din anul 1878, 
a fost ulterior înlocuit cu un altul, doi 
ani mai târziu. el a lăsat donaţii în 
bani pentru Casa judeţului în înscri-
suri funciare rurale, mânăstirile Ani-
noasa – pentru acoperiş şi nămăieş-
ti – pentru a achiziţiona o grădină de 
zarzavat, precum şi altor persoane să-
race, văduve şi oameni evlavioşi1. 

Înmormântat, după 22 de ani de 
păstorire a Aninoasei, la nămăieşti, 
unde se păstrează piatra funerară ri-
dicată de către nepotul răposatului, 
locul caselor sale a devenit temelie 
pentru şcoala nr. 1 de fete. Pe mor-
mânt putem citi: „supt această piatră 
repausează ţărâna prea cuviosului şi 
venerabilului arhimandrit Dionisie 
Aninoşanu, încetat din această lume 
provizorie în al 82-lea an al etăţii sale, 
în ziua de 16 mai – Duminică, ziua po-
gorârii sfântului spirit 1882. trecăto-
rule, pleacă-ţi grumazul asupra aces-
tui mormânt şi gândeşte-te că şi tu 
vei deveni asemenea, pronunţând din 
sufletul tău: Doamne, uşurează ţărâna 
acestui prea cuvios părinte!“

ultimul arendaş este ruda lui Di-
onisie, Mihail Arsenescu. evlavios, a 
argintat icoana împărătească a maicii 
Domnului. Cu el se finalizeată această 
a treia etapă din istoria sfintei mânăs-
tiri Aninoasa. 

1 Arhivele naţionale, Direcţia Judeţului 
Argeş, fond Prefectura muscel, dosar 1/1882, 
filele 4, 10. 

Piatra tombală de pe mormântul lui Dionisie,  
aflat la Mânăstirea Nămăieşti

Dionisie Aninoşanul – tablou în ulei, 
cancelaria spitalului din Câmpulung – 

dispărut. Fotografie preluată de la Preotul 
Ioan Răuţescu, din Mânăstirea Aninoasa...

Arhimandritul Dionisie Aninoşanul – tablou 
în ulei aflat la Mânăstirea Aninoasa,  

pictor Ion Vasiluţă
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File din Testamentul lui Dionisie
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D.  A patra etapă  
din trecutul 
Mânăstirii Aninoasa 
(1864‑1988)

o nouă etapă este cea de după se-
cularizare. Relativ la aceasta, un pri-
vitor cu ochi caragialeşti ar exclama: 
„simţ enorm şi văz monstruos, auz 
excepţional distinctiv!“ Începând cu 
1864, cele 26 de proprietăţi ale mânăs-
tirii Aninoasa au trecut în stăpânirea 
statului. În acelaşi an s-a votat legea 
lui Cuza vodă, ale cărei prevederi de-
săvârşeau o lucrare începută cu apro-
ximativ treizeci de ani în urmă prin 
Regulamentele organice din 1835. 

legea secularizării apare în „mo-
nitorul oficial“ no. 251 de marţi, 17 
decembrie 1863, în două articole: „Ar-
ticolul 1: toate averile monăstiresci 
din Romănia suntu şi remânu averi ale 
statului. Articolul 2: veniturile aces-
toru averi se înscriu între veniturile 
ordinarie ale bugetului statului.“1

1 „Degringolada vieţii monastice a început 
la noi din 1806-1812, anii războiului ruso-otoman 
şi ai ocupaţiei ruseşti. [… ]ocupaţia rusească a 
fost gestionată de marele „erou“, generalul Ku-
tuzov, care era un jefuitor de marcă. el răspun-
sese, în faţa indignării generale faţă de abuzurile 
armatei de ocupaţie, că „nu le voi lăsa valahilor 
decît ochii, cu care să plîngă“. erau 200 de mii de 
soldaţi… Ce se fura, ajungea în Rusia, ca să-şi ţină 
rangul diverşi generali… iar de la ei veneau mitro-
poliţi, că nu le conveneau ai noştri, consideraţi ba 
prea naţionalişti, ba că erau cu turcii… Asta era 
acuzaţia obişnuită. şi, dacă nu erai nici cu turcii, 
desigur ţineai partea francezilor, a lui napoleon! 
De aici s-a pornit şi părăginirea treptată a mînăs-
tirilor, a dezorganizării producţiei lor. seculariza-
rea lui Cuza a venit, de fapt, ca o preluare a unei 
averi care nu mai răspundea menirii sale… secu-
larizarea, ca toate reformele lui Cuza, a fost făcută 
în mare grabă, ministrul Învăţămîntului şi Culte-
lor, Alexandru odobescu, a demisionat, socotind 
că nu se poate face aşa o astfel de transformare… 
legile mari ale lui Cuza n-au avut instrucţiuni de 
aplicare, de unde şi haosul… toate clădirile din ju-
rul bisericilor au fost luate de stat, care avea nevo-
ie de clădiri pentru noile lui funcţiuni. Aşa că, aici, 
la Aninoasa, clădirile lui Daniil sînt transformate 
în corpuri de jandarmi, de pompieri, tot felul de 

Aninoasa devine parohie. Preoţii 
mireni slujeau aici încă din 18142, în 
următoarea succesiune: „preot vasi-
le duhovnicul sin ieremia arhiman-
drit“ (1814-1846), nedelcu, feciorul 
lui Gheorghe Damaschinescu (1825-
1852), state, feciorul lui Gheorghe 
Grigorescu (1830-1850), ion (hiroto-
nit în 1845), despre care nu se amin-
teşte mai târziu, Petre (1854-1869), 
nicolae mihai (1853-1907), theodor 
Popescu (1905-1958), nicolae nuţă 
(1958-2001). Preoţii se întreţineau la 
început din leafa primită de la aren-
daşi, apoi din salariul dat de către stat. 

Extras din Catagrafia bisericilor din 
judeţul Muscel, Arhivele Naţionale,  

Direcţia Judeţului Argeş,  
fond Prefectura Muscel,  

dosar 43/1831, f. 124

lucruri… sergenţii companiei de jandarmi şi-au 
scrijelit numele pe frescă, puteţi vedea… totul a 
mers din rău în mai rău pînă cînd, în 1924, nico-
lae iorga preia conducerea Comisiunii monu-
mentelor istorice. iorga a început o acţiune foarte 
fermă de renovare, dînd afară aceste corpuri pa-
razitare din clăririle istorice, s-au ridicat relevee, 
s-au alocat fonduri… Dar a fost o simplă perioadă 
de respiro. Regimul comunist, instalat de ruşi, nu 
iubea mînăstirile.“ (Arheolog sergiu iosipescu, cf. 
http://cristiancocea. blogspot. com/2008/09/un-
urma-al-basarabilor-s-ridicat-din.html). 

2 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., pp. 209-217. 

sărăcirea totală a mânăstirii – nu i 
s-a lăsat măcar nici moşia din sat – a dus 
la ruinarea ei treptată, destul de rapidă. 
sătenii, aflaţi în neajunsuri şi ei, au luat 
chiar pietre din zid pentru construi-
rea propriilor case. Învelişul din lemn 
de brad al chiliilor şi al caselor dinspre 
miazănoapte a căzut; zidurile deteriora-
te de oameni şi vreme, au fost acoperite 
de arbori crescuţi din ele, ajungând până 
la diametrul tulpinii de 20 m. 

Clopotniţa şi biserica au fost re-
staurate, astfel păstrându-se mai bine. 
stâlpii de piatră cu sculpturi, capite-
luri din pridvorul caselor egumeneşti 
zidite de către mitropolitul Daniil şi 
alte ornamente ale clădirilor anexe 
s-au găsit în curtea ocolului silvic. 
stâlpii sălii dinspre miazănoapte spre 
miazăzi au fost integral dărâmaţi. 

Stâlpi de susţinere a baldachinului,  
latura de nord, detalii

Reforma agrară1 din 1864 a dus la 
împroprietărirea a 204 săteni (cap de 

1 mihaela lina, Monografia comunei..., p. 43. 

familie). moşia Aninoasa care aparţinea 
mitropoliei din Bucureşti a fost dată lo-
cuitorilor, terenurile rămase nevândute 
fiind arendate. moşia Aninoasa situa-
tă în planşa nucşoara, Judeţul muscel, 
după secularizare a trecut în proprie-
tatea statului. În 1871, aceasta avea un 
venit anual de 13900 lei. În 1883-1888, 
venitul anual scade la 10000 lei. 

Desfiinţată în 1864 ca mânăstire, 
Aninoasa rămâne doar biserică de mir 
pentru săteni. Din iulie 1812, când, după 
decesul iconomului Gavriil, arendaşii 
(epistaţii) preiau grija lăcaşului, călu-
gării începuseră deja să plece la Câm-
pulung ori în alte mânăstiri. Probabil 
că monahii vârstinici, care nu au putut 
părăsi locul, vor fi supravieţuit cel mult 
încă zece ani. 

În dosarele ministerului Cultelor şi 
instrucţiunii Publice de la Arhivele na-
ţionale ale României apar date despre 
„biserica desfiinţatului schit Aninoasa“. 
la un an şi jumătate de la secularizare, 
funcţionarii încă nu-şi primiseră lea-
fa, motiv pentru care preotul îngrijitor 
trimite un referat ministrului secretar 
de stat la Departamentul Cultelor din 
România. Din acelaşi document tragem 
concluzia că la 25 mai 1873 biserica avea 
angajat un preot, un cântăreţ şi un para-
cliser. Aceştia sunt „sliujitori ai Biserici 
Aninosa, Plaiulu nucşora, Judeciulu 
muscelu“2. sunt trimise ministerului 
Cultelor „Concepte de cheltuieli“ ale bi-
sericii pe diferite trimestre. spre exem-
plu, sunt trimise toate sumele cheltuite 
la hram, „pentru a disposa emiterea cu-
venitului mandat de plată“. 

Anul 1884 a adus la Aninoasa re-
prezentanţi ai Bisericii Domneşti din 
Câmpulung, care voiau să ia clopotul do-
nat de către mitropolitul Daniil. salvat 
cu greu, şase răzvrătitori, săteni, au fost 
închişi timp de o jumătate de an pen-
tru opoziţia depusă şi bătăile cu pietre. 

2 Dosarul nr. 10/1873. 
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mitropolitul Calinic miclescu îi elibe-
rează şi obţine de la senat o aprobare 
pentru păstrarea clopotului la mânăsti-
rea Aninoasa. 

În studiul său, Constantin Bilciu-
rescu arată că în anul 1890, parohia Ani-
noasa, „alcătuită din cătunele Aninosa şi 
valea siliştei nu e parohie fără pământ.“1 
Aceasta cuprindea 250 de familii, repre-
zentând 865 de suflete, care se hrăneau 
spiritual de la două biserici. Funcţiona-
rii lor erau: un preot, trei cântăreţi şi un 
preot în plus. 

În anul 1895 au fost învelite şi re-
parate casele din faţa bisericii, pentru 
a servi la adăpostirea unei campanii 
teritoriale de soldaţi din regimentul 
30 muscel. tot aici locuise şi parohul 
theodor Popescu timp de 3 ani (1905 – 
1908) până la găsirea unei locuinţe în 
sat. Începând cu anul 1908 la Aninoasa 
s-a instalat postul de jandarmi local. 

Cum am arătat, în 1898, cu banii do-
naţi testamentar de către Dionisie Ani-
noşanu, s-au reînvelit biserica şi clopot-
niţa cu fier alb, s-au realizat mici repara-
ţii exterioare şi s-a spălat catapeteasma. 

În timpul războiului, parohul bise-
ricii, refugiat, a salvat odoarele: un clo-
pot mai mic, trei icoane îmbrăcate în ar-
gint, potirul de argint, precum şi tocurile 
de candele tot din argint – dăruite de că-
tre egumenul Dionisie, ascunzându-le 
în una dintre gropniţele din curte. 

Din 1908, a funcţionat aici un post 
de jandarmi. scrijeliturile de pe pere-
ţii paraclisului: „liberat 1914“, „Jan-
darm caporal (…) marin“ atestă fap-
tul că şi pe acolo vor fi trecut deţinuţi 
ori jandarmi în termen. Comisiunea 
monumentelor istorice menţiona că 
„De la mânăstirea Aninoasa s-a cerut 
intervenirea la ministerul de inter-
ne pentru gonirea din sfântul locaş a 

1 Constantin C. Bilciurescu, Monastirile 
şi bisericile din România cu mici notiţe istorice 
şi gravuri, Bucureşti, tipografia Cărţilor Bise-
riceşti, 1890, p. 56. 

postului de jandarmi, cari au prefăcut 
locuinţele în grajduri pentru cai.“2

După 1940, când titulatura Jandar-
meriei se schimbă în aceea de Poliţie, 
postul se mută. Din 1977, la Aninoasa 
încep să funcţioneze depozitele C. A. P. 
-ului şi acestea atestate documentar. 
„Document“ evident pot fi considerate 
substanţele nocive vizibile şi astăzi în 
beci, substanţe ce au preîntâmpinat, pro-
babil, degradarea produselor depozitate 
şi s-au infiltrat în pereţii din cărămidă. 

În anul 1917 nemţii au vrut să ia şi 
ei clopotul cel mare, însă acesta a fost 
salvat de către preotul i. Dragomirescu 
de la parohia lăzăreşti, care a făcut ser-
viciul la Aninoasa în timpul ocupaţiei. În 
plus, nu s-a putut scoate prin ferestrele 
clopotniţei3, nemţii mulţumindu-se cu 
un clopot mai mic de pe vremea lui te-
odosie. la fel s-a întâmplat şi la Biserica 
sfinţii Constantin şi elena din Plevna, 
de unde clopotele originale au fost luate 
de către nemţi în Primul Război mondi-
al. evident – nu pentru a oficia cu aces-
tea un ceremonial ortodox, religios; ci 
pentru a le recondiţiona prin topire sub 
formă de armament – obuze pentru tun. 

Apelul făcut de către preotul the-
odor Popescu Direcţiei monumentelor 
istorice, susţinut şi de către prefectul 
judeţului, nicolae Proca, nu a fost res-
pins. Cu banii primiţi în 1922 s-a refăcut 
învelişul caselor de vis-à-vis de biserică 
şi de paraclis. 

zidul unde au fost casele egume-
neşti şi clădirile dinspre miazăzi - bru-
tăria, bucătăria şi alte câteva încăperi – a 
fost acoperit cu material lemnos obţinut 
de la ministerul Domeniilor, prin in-
tervenţia prefectului nicolau de mus-
cel. toate acestea s-au realizat în anii 

2 Raport cu privire la lucrările Comisiei 
Monumentelor istorice în 1908, în Buletinul 
Comisiunii monumentelor istorice, 1908, pp. 
180, 181. 

3 se pare că mai întâi fusese adus clopotul 
şi apoi se definitivase de zidit clopotniţa. 

1926-1927 cu aportul Comisiunii monu-
mentelor istorice. s-au acoperit şi clădi-
rile dinspre apus, s-a consolidat pridvo-
rul, crăpat pe ambele părţi, cu subzidire 
de beton. turla cea mare, crăpată şi ea 
de repetatele cutremure – 1802, 1838 – a 
fost încinsă cu două cercuri de fier. mici 
defecte interioare şi exterioare au fost 
reparate sub conducerea arhitectului 
Petru Demetrescu de la ministerul Cul-
telor. o menţiune interesantă pentru noi 
este cea a Părintelui ioan Răuţescu, anu-
me că la 1933 intra tot satul în biserică.“1 

merită amintit şi faptul că în 1924 
s-au pus ferestre, uşi, geamuri, pardo-
seală şi s-au construit sobe pentru în-
căperile din catul de sus, partea de apus, 
colţul dinspre clopotniţă. 

Pentru toate acestea, Direcţia mo  -
numente istorice a alocat suma de 
500.000 lei, sumă însemnată la acea 
vreme. 

o altă perioadă în care Direcţia 
monumente istorice contribuie la re-
staurarea mânăstirii Aninoasa2 este 
cea cuprinsă între 1973 şi 19773, anul 
desfiinţării Direcţiei monumentelor 
istorice. În acest timp, preot paroh era 
Preotul nicolae nuţă. Acesta a slujit la 
Aninoasa între 1958 şi 2001. la venirea 
sa, acoperişurile chiliilor erau înţeleni-
te, dorindu-se defrişate, zidurile erau în 
curs de prăbuşire, iar lucrările de resta-
urare începute, nu păreau a se desăvâr-
şi curând. Arhitectul implicat atunci în 
realizarea proiectelor era ştefan Balş. 
suma alocată fusese de 12 000 lei. Pro-
iectul de restaurare a picturii a fost şi el 

1 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 33. 

2 şeful de şantier din această perioadă se 
numea Băncilă. 

3 Directorul muzeului municipal Câm-
pu lung, Profesorul universitar Doctor şte fan 
trâmbaciu, ne-a adus la cunoştinţă următoarele: 
deoarece restaurările nu se puteau motiva, se 
intenţiona ca la mânăstirea Aninoasa să se fond-
eze un atelier de artizanat laic. tot domnia sa ne-a 
confirmat întocmirea unui inventar în anul 1973. 

aprobat. s-au făcut şi analizele chimice 
necesare. s-au realizat săpături arheo-
logice în căutarea temeliei fostei biseri-
cuţe ori a osemintelor boierilor vlădeşti. 

În ceea ce priveşte săpăturile şi cer-
cetările arheologice, cele din 19264 au 
fost uitate, iar cele din 1968-19695 şi 1973, 
rămase inedite, nu au fost terminate. să-
păturile din anul 1926, întreprinse de că-
tre arhitectul Petre Demetrescu, au fost 
ocazionate de readucerea în incinta mâ-
năstirii a elementelor sculpturale – 28 de 
bucăţi constând în capiteluri, corpuri de 
coloane, baze şi două ancadramente de 
mici ferestre, luate în jurul anului 1900 
de către şeful ocolului silvic vecin şi fo-
losite în curtea acestuia drept ornamente 
şi suporturi de flori. Returnate în urma 
unei corespondenţe între Comisiunea 
monumentelor istorice şi ministerul Do-
meniilor – Casa Pădurilor, aceste elemen-
te sculpturale au pus deîndată problema 
provenienţei lor. şi după cum se exprima 
arhitectul Petre Demetrescu însuşi la 18 
noiembrie 1926, „toate aceste pietre sunt 
de o frumoasă valoare artistică şi fac parte 
în majoritate de la un cerdac de piatră ale 
cărui trepte duceau la etaj, deservind câte-
va săli, chilii şi paraclisul; făcând săpături 
am găsit vechile temelii pe care se poate 
reconstitui această lucrare de artă.“6

s-a atestat existenţa a două culoa-
re subterane, cu bolţi semicilindrice din 
cărămidă, perpendiculare, ce se inter-
sectau într-o gropniţă – tainiţă şi posibil 
rezervor de apă în cazul unui atac. s-au 
descoperit şi fundaţiile a două turnuri 
de observare, în colţurile de sud-est şi 
nord-est ale incintei, precum şi două 
morminte, situate pe latura de nord. 
 Într-unul dintre ele s-a găsit un dinar de 
la împăratul romano-german Ferdinand 
al iii-lea, datat 1640. Astfel, se pare că 
situl aparţinuse unui cimitir monastic, 

4 Petre Demetrescu. 
5 Radu Heitel.
6 Arhiva DmAsi, fond Cmi, dos. 65, Ani-

noasa, f. 63.
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unde, în jurul anului 1670 s-a început 
edificarea ansamblului prin construcţia 
beciului, a culoarelor subterane, a incin-
tei şi a chiliilor, ce au precedat porticul1.

Cât priveşte săpăturile efectuate 
în interiorul bisericii în 1973 de către 
Gheorghe i. Cantacuzino, ele nu aduc 
niciun surplus de informaţie, deoare-
ce arheologul nu a cercetat mormintele 
tăiate parţial de secţiunile pe care le-a 
realizat. există date nesigure – aşa cum 
am precizat şi anterior – care atestă că, 
odată cu reconstrucţia bisericii mânăs-
tirii din Câmpulung, în anii 1828 – 1832, 
osemintele primilor domnitori ai Ţării 
Româneşti, Basarab i şi nicolae Alexan-
dru, ar fi fost reînhumate în biserica mâ-
năstirii Aninoasa. 

tot în această perioadă, arheologii 
au lansat presupunerea că beciul şi o te-
melie rectangulară, descoperită în colţul 
nord-vestic al curţii ar reprezenta vesti-
giile caselor boierilor vlădeşti2.

Cutremurul din 1941 a afectat grav 
ansamblul, mai ales datorită accesului 
realizat din exterior prin spargerea zi-
dului de nord al incintei spre beci. De-
oarece reprezentanţii ocolului silvic 
depozitau aici fructe şi legume peste iar-
nă, ei coborâseră nivelul interior până 
sub cota fundaţiilor, pentru a se păstra o 
temperatură peste cota de îngheţ3.

„Proiectul Comisiunii monumen-
telor istorice de restaurare a mânăs-
tirii Aninoasa din anul 1942 conţine 
devizul descriptiv al arhitectului Horia 
teodoru.“4

1 Arheologii Raluca şi sergiu iosipescu, 
Raport preliminar privitor la cercetările ar-
heologice de la fosta mânăstire fortificată Ani-
noasa, în Buletinul Muzeului Militar Naţional, 
Bucureşti, 2004, pp. 49-65.

2 Pentru descoperirile arheologice ulteri-
oare, a se vedea Anexa 4.

3 Arhiva i. n. m. i., fond C. m. i., Dos. 65 
Aninoasa, f. 128.

4 Raluca iosipEscu, „mânăstirea Aninoa-
sa. note istorice şi arheologice“, în Buletinul 
comisiei Monumentelor Istorice, nr. 1-2/2008, 
p. 202.

Direcţia monumentelor istorice 
a continuat restaurarea la Aninoasa, 
prin punerea în practică a proiectului 
arhitectei Rodica manciulescu5. merită 
amintite şi consolidările ulterioare des-
fiinţării Direcţiei monumente istorice, 
ori realizate cu alte fonduri decât cele 
acordate de către aceasta. spre exemplu, 
branşarea la curent electric din 1961 a 
costat mai puţin decât o bere, ne confir-
mă Părintele nicolae nuţă. 

Cutremurul din 1986 a provocat 
desprinderea fragmentară a tencuielii 
bisericii. A urmat un iminent proiect de 
consolidare întocmit în anul următor de 
către inginerul de rezistenţă Constantin 
Pavelescu, sub directa supraveghere a 
Arhiereului vicar de atunci Calinic Ar-
geşanul. Biserica a fost încorsetată cu 
patru centuri de fier beton, turlele au 
fost reconsolidate, bolta şi podul căp-
tuşite cu fier beton, acoperişul refăcut. 
Au fost necesare 35000 Kg de ciment, 
cumpărat cu obligativitate la un preţ ofi-
cial, astronomic pe atunci, de 2,50 lei. În 
urma calamităţii din 1986, Fondul Cen-
tral misionar a alocat suma insuficientă 
de 300 000 lei. 

Anul 1988, când muscelul devine 
component al eparhiei Râmnicului şi 
Argeşului6, poate fi considerat punct fi-
nal al acestei a patra şi ultime etape din 
trecutul mânăstirii Aninoasa. 

5 Aceasta va deceda în condiţiile tragice 
ale cutremurului din 1977.

6 mihaela lina, Monografia comunei..., p. 61.

2. MânăSTIREA 
AnInoASA ASTăZI:  
Un noU 
înTEMEIEToR – 
înAlTPREASfInţITUl 
CAlInIC

Cere imposibilul, 
ca să primeşti cât mai 
mult!

(Alexandru 
macedon)

lauda, când se bazează pe adevăr şi 
recunoaşterea meritelor, nu este linguşi-
re. Ar fi nedrept să nu subliniem că, fără 
aportul şi ajutorul râvnitor al Înaltprea-
sfinţitului Calinic, Arhiepiscop al Arge-
şului şi muscelului, mânăstirea Aninoasa 
nu ar fi ceea ce este astăzi. 

Având vocaţia ctitoririi şi bucuria 
adevărată de a vedea viaţa duhovnicească 
înflorind pretutindeni în eparhia pe care 
o păstoreşte, Înaltpreasfinţia sa a nutrit 
dorinţa sfântă de a reînvia mânăstirea 
Aninoasa. şi, după mulţi ani, după ce va fi 

ridicat adesea privirile spre cer şi va fi ple-
cat genunchii, iată că a reuşit să readucă 
viaţa şi între bătrânele ziduri care, părăgi-
nite, pentru a nu ştiu câta oară stăteau să 
se prăbuşească. ne spunea cândva Înalt-
preasfinţia sa că Dumnezeu îl ascultă ori 
de câte ori Îl roagă să plouă. şi iată cum, 
la stăruinţa râvnitoare a arhiereului său, 
marele Arhiereu plouat-a har şi binecu-
vântare peste Aninoasa. 

Atmosfera de aici era dezolantă, cu 
zidurile părăsite, având aspect sinistru. şi 
totuşi, cu darul de a vedea dincolo de par-
tea materială a lucrurilor, Înaltpreasfin-
ţitul Calinic le-a închipuit pe cele ce nu 
erau ca şi cum ar fi fost. şi, fără a zăbovi, 
i s-a adresat Domnului, ca unui drag Pă-
rinte care nu-şi refuză copiii ascultători. 
Astfel, toate au început să prindă contur…

Încă de pe vremea când era epi-
scop vicar al Râmnicului şi Argeşului, 
s-a ocupat de parohia de atunci Aninoa-
sa. la intervenţiile sale s-a consolidat Povăţuitorul turmei argeşene

Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, 
Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului – 

tablou în ulei aflat la Mânăstirea Aninoasa, 
pictor Ion Vasiluţă
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biserica prin turnarea unei centuri ce 
întărea fundaţia şi prin repararea tur-
lelor acesteia. tot atunci, ansamblul a 
fost acoperit cu şiţă. Dorinţa nutrită de 
a redeschide mânăstirea ajunge aproa-
pe de materializare odată cu înfiinţarea 
episcopiei Argeşului, al cărei păstor 
este numit. 

În planul realizărilor, din 1988 încoa-
ce, Înaltpreasfinţia sa a susţinut acţiunile 
de restaurare a incintei şi a pus bazele noii 
obşti, care vieţuieşte astăzi în lăcaş. 

După 1994, când a redevenit mânăs-
tire, cu sprijinul episcopiei Argeşului, au 
început intervenţiile pentru includerea 
Aninoasei în programul de restaurare a 
monumentelor din patrimoniul cultural 
naţional. un an mai târziu, Centrul de 
Proiectare pentru Patrimoniul Cultural 
naţional a reluat proiectul de restaurare 
al lăcaşului. 

După ce în 1997 s-a aprobat planul 
de restaurare a mânăstirii, după ce aici 
a început să funcţioneze, în paralel cu 

parohia şi mânăstirea de maici, iată-ne 
astăzi exclusiv mânăstire. 

Grija purtată de către Înaltpreasfin-
ţitul Calinic pentru obţinerea terenului 
şi aprobărilor necesare construirii bise-
ricii satului, numirea unui preot paroh 
tânăr şi râvnitor arată dorinţa sa de a ofe-
ri viitoarei obşti monahale libertate întru 
Hristos, necesară vieţii duhovniceşti. 
văzând că maica Filoteia Brandea se 
descurca mai greu cu echipa de restaura-
tori, l-a adus pe părintele Clement Pău-
nescu de la mânăstirea slănic, aşezându-
l stareţ de obşte pentru a asigura bunul 
mers al lucrărilor. Ani în şir a vegheat la 
desfăşurarea lucrărilor de restaurare şi 
înfrumuseţare, aşa cum se vede astăzi, 
ascultând stăruitoarele sfaturi ale arhi-
episcopului Calinic şi lucrând cu multă 
dăruire zi şi noapte. văzând că monahii 
sunt prea puţini şi mai puţin pricepuţi la 
cele gospodăreşti, arhipăstorul nostru a 
hotărât ca mânăsirea Aninoasa să fie pe 
veci obşte de monahii, părintele Clement 

Părintele Clement Păunescu, stareţul mânăstirii de călugări Aninoasa, anul 2001
devenind duhovnicul şi gos-
podarul care ghidează atât su-
fleteşte, cât şi în cele materia-
le călugăriţele harnice ca albi-
nele, binecuvântate de către 
Dumnezeu, având-o ca stare-
ţă pe monahia Heruvima. 

Începând cu anul 2000 şi 
până în momentul elaborării 
prezentei lucrări, mânăstirea 
Aninoasa s-a legat indisolubil 
de poveţele şi încurajările ar-
hiepiscopului Calinic, puse în 
practică de obştea îndrumată 
de către Protosinghelul Cle-
ment Păunescu. toate s-au fă-
cut în şi pentru ascultare, voia 
proprie fiind subordonată ha-
rului peste har din cuvântul 
arhieresc al Înaltpreasfinţitu-
lui Calinic. De aceea, cele să-
vârşite aici în ultima perioadă 
sunt exclusiv mâna divinită-
ţii, lucrarea sfântului ierarh 
nicolae şi a maicii Domnu-
lui. A sfinţilor mari mucenici 
Gheorghe şi Dimitrie. 

Mijlocind la Părintele luminilor pentru via de către El sădită

Slujbă arhierească la mânăstirea  
de călugări Aninoasa, 2001
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totul a început cu puţin înaintea 
postului Paştelui din anul 2000. Aflat în-
tr-o vizită la mânăstirea Robaia, Părintele 
Clement a fost invitat să ia prânzul îm-
preună cu Înaltpreasfinţitul Calinic, adus 
aici de pronia divină. Pe lângă alte discuţii 
legate de problemele mânăstirii slănic, 
al cărei econom era pe atunci, distinsul 
ierarh îi propune şi numirea ca stareţ la 
Aninoasa. Primul imbold a dictat un re-
fuz categoric. Dintr-un efort de ascultare, 
după masă, însă, Părintele a urmat, sme-
rit, maşina episcopiei până la mânăstirea 
Aninoasa. 

Aici era numită stareţă din 1994 
maica Filoteea Brandea, aflată în dispută 
cu preotul paroh de atunci, nicolae nuţă.1 
Căci, în paralel, biserica mânăstirii func-
ţiona şi ca parohie, în lipsa altui lăcaş în 
zonă. 

echipa de muncitori operase în ulti-
mii patru ani câteva lucrări subvenţionate 
de către Direcţia monumentelor istorice. 

1 A se vedea Anexa 5.

se făcuse canalizarea, se amenajase o bu-
cătărie cu apă curentă şi câteva camere 
erau locuibile. Din cauza neînţelegerilor 
dintre Părintele nicolae şi maica Filoteia, 
care creau nelinişte printre enoriaşii din 
Aninoasa, fiind publicate chiar şi în presă, 
Preasfinţitul Calinic dorea să aducă aici 
monahi de la slănic. mai ales că maica 
nu reuşise să înfiripeze o obşte, fiind unic 
vieţuitor al lăcaşului. 

Refuzul iniţial al Părintelui Clement, 
pornit dintr-un simplu imbold interior, 
a prins din ce în ce mai multă forţă. Căci 
priveliştea de la Aninoasa era înfricoşă-
toare: mizerie, moloz, şantier. 

Ajuns în chilia strâmtă de la slănic, 
în chilia familiară, dragă şi încărcată de 
amintiri, pentru Părintele Clement a în-
ceput o noapte lungă de nelinişte şi prive-
ghere. nu s-a putut desprinde de gându-
rile ce-l invadau, rotindu-se deasupră-i şi 
năpustindu-se adesea asupra sufletului 
ca nişte ulii înfometaţi. Căci acei care, 
monahi ori chiar mireni, au simţit, fie şi 
numai pentru o clipă bucuria şi pacea pe 

Părintele Nuţă şi Maica Filoteia  
(de la stânga la dreapta)

care ţi le dă ascultarea, nu pot să nu în-
ţeleagă tristeţea şi zbuciumul în care te 
aruncă neascultarea. ea duce la pierde-
rea harului, a binecuvântării, a lui Hristos 
Însuşi. 

Cumva „între iadul smereniei şi ia-
dul deznădejdii“, umbrit de amărăciu-
nea neascultării, luptându-se cu tendin-
ţa firească de a-şi împlini propria voie, 
noaptea aceea de sâmbătă spre dumini-
că a trecut greu. Poate cu lacrimi, poate 
cu plecări de genunchi, Dumnezeu ştie. 
Când de-abia mijea de ziuă, de undeva, 
din grădina slănicului, Părintele Cle-
ment îi telefona Preasfinţitului Calinic, 
trezindu-l din somn. simţea că trebu-
ie să intre în ascultare, în voia divină 
şi, astfel, să reprimească harul pierdut. 
Căci sufletul şi trupul nu-şi mai aflau 
odihna. 

A urmat o nouă, grea încercare. tre-
buia să-şi anunţe stareţul, pe Părintele 
teofil1, a cărui mână dreaptă era şi care, 
doar îndemnat de Dumnezeu, după un 
refuz hotărât, a rectificat: „Da. sfântul ni-
colae m-a adus pe mine în mânăstire. Aşa 
că îţi dau binecuvântare, taică, să pleci. Că 
la Aninoasa e nevoie şi e patron sfântul 
nicolae.“

A urmat o perioadă lungă, în care 
părea că proiectul de restructurare a mâ-
năstirii Aninoasa a fost dat uitării. Când, 
iarăşi pe neaşteptate, căci aşa lucrează 
Hristos, parohul din Domneşti a urcat la 
mânăstirea slănic. era târziu, în noaptea 
de după Cinzecime. sfântul Duh veghea şi 
deasupra Aninoasei celei încărcate de du-
hovnicie, de nevoinţa atâtor monahi şi de 
istorie. Căci urma să se reîntrupeze aici o 
adevărată obşte. Părintele din Domneşti 
aducea la cunoştinţa celor trei monahi 
din dealul slănicului: ieromonahului Cle-
ment, Protosinghelului visarion şi iero-
diaconului martinian, că în următoarea 
zi, de sfânta treime, vor lua în primire 
mânăstirea Aninoasa. 

1 A se vedea Anexa 6.

A doua zi, coborând de la slănic la 
Aninoasa, cei trei au fost întâmpinaţi cu 
reticenţă. nu exista bucurie nici pe chi-
pul maicii Filoteia, nici pe cel al părinte-
lui paroh. la slujbă, alături de hirotonirea 
diaconului de atunci Costinel Popescu 
din slănic, a avut loc şi hirotesirea întru 
stareţ a părintelui Clement. Atunci Prea-
sfinţitul Calinic i-a înmânat bastonul de 
stareţ şi, odată cu acesta, i-a încredinţat 
biserica şi întreaga mânăstire. maica Fi-
loteia, care, „săraca, plângea cu un ochi şi 
se forţa a zâmbi cu celălalt“, le-a oferit şi 
o agapă bogată. Cei trei au urcat la slănic 
pentru a reveni a doua zi cu bagajele. 

Deşi Părintele visarion cu greu s-a 
urnit, nemaivenindu-i să părăsească mâ-
năstirea de metanie, până la urmă toţi 
trei, cu „bocceluţa“, se urcau în maşină 
la ora şapte în dimineaţa zilei de 17 iunie 
2000. Părintele visarion şi-a luat un sac 
cu haine şi cărţi – „averea“ lui. În plus, au 
adus chiar şi patul. Patul călugăresc care 
se află acum în toate chiliile. şi o bibliote-
că însumând câteva sute de volume. 

Astfel au ajuns la Aninoasa. Chilia 
primitoare a stăreţiei, frumos amenajată 
şi curat întreţinută de către maica Filote-
ia, care se pregătea de plecare, s-a golit ra-
pid la venirea lor. noua obşte, şi-a stabilit 
programul de slujbă, cu oficierea zilnică a 
sfintei liturghii. şi-au asigurat, în acest 
fel, merinde duhovnicească, supliment la 
„pâinea cea de toate zilele“, care era cum 
era, dacă era. Căci, rememorând, nu aveau 
nimic, nu aveau cuţit, nu aveau lingură, 
nu aveau furculiţă. Primele zile au trăit 
cu pâine, roşii şi castraveţi cumpăraţi din 
Aninoasa. mai apoi, oamenii au început 
să vină la slujbe şi să ajute cu ce puteau – 
ulei pentru candele, câte o bucată de brân-
ză. Încet, încet, lucrurile au început să se 
aşeze. Câteva familii din Piteşti veneau la 
fiecare sfârşit de săptămână cu alimente. 

Paralel cu aceste probleme pe care 
obştea le depăşea treptat, s-au ivit alte 
priorităţi, de care de-abia luau cunoştin-
ţă. Astfel, restauratori pe atunci se voiau 
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a fi doi paznici care… nici ei nu ştiau ce 
păzeau. Patronul firmei licenţiate de con-
strucţii, domnul Paul Bănică, om deosebit 
de maleabil, interesat şi înţelegător, l-a 
familiarizat pe părintele stareţ cu pro-
blemele ce trebuiau rezolvate. Colabora-
rea beneficiar – constructor s-a dovedit 
fructuoasă, cu atât mai mult, cu cât am-
bele părţi doreau ducerea la bun sfârşit a 
lucrărilor. 

erau necesare avize, aprobări, dosa-
re. Cei doi părinţi slujeau, iar stareţul re-
nunţa adesea la binecuvântarea directă a 
sfintei liturghii, alergând după fonduri. 
Formă indirectă de liturghisire, prin îm-
plinirea ascultării primite, dar neînţelea-
să şi judecată adesea de către mulţi. viaţa 
duhovnicească prindea contur. Poliţia a 
fost nevoită să telefoneze, îngrijorată, în 
noaptea în care s-a slujit „Prohodul mai-
cii Domnului“. mulţimea norodului şi a 
maşinilor îi alertase. 

Cu sprijinul ministrului secretar 
de stat pentru Culte de atunci, Părintele 
nicolae Brânzea, se demarează lucrările 
de reparare a laturii de vest. la etaj, totul 
era provizoriu. s-a restaurat efectiv par-
terul, partea de vest şi s-a acoperit etajul. 
În cursul aceluiaşi an s-a placat paraclisul 
cu piatră de vratza. Cât priveşte moşii-
le, Părintele Clement şi obştea sa găsise 
aici terenurile pe care maica Filoteia le 
recuperase cu titlu de proprietate: 3 ha 
în punctul erja, 1,5 ha în punctul Podul 
lui vlădău, 1,5 ha în punctul Ghimilei(c)
a şi 0,5 ha acasă. tot în anul venirii lor s-a 
aprobat concesionarea de către Primărie 
a 2,5 ha de teren în preajma mânăstirii, te-
ren ce aparţinuse fostei Camere Agricole. 

şi pentru că în duminici şi în sărbă-
tori aici slujea preotul paroh, se impunea 
o separare a monahilor de mireni. ori 
mânăstire, ori parohie! s-a concesionat 
de către Primărie un teren pentru a se 
construi o nouă biserică pentru săteni. 
moment când, aninoşeni care nici măcar 
nu veneau la biserică, au fost alertaţi să-şi 
aducă aminte că biserica e, de fapt, a lor şi 

că nu voiau să construiască alta. A urmat 
o întrevedere cu sătenii la care au luat 
parte, alături de stareţul mânăstirii Ani-
noasa, Părintele teofil, stareţul de la slă-
nic şi aceiaşi oameni de bine, reprezen-
tanţi ai Primăriei. În rezolvarea acestei 
probleme, un sprijin deosebit a fost oferit 
de către domnul primar Gheorghe Popes-
cu, precum şi de către domnii consilieri 
locali. 

În acest moment s-au concesionat 
pe 99 de ani 3,5 ha, terenul Camerei Agri-
cole, în vederea construirii noii biserici de 
mir. ideea a fost acceptată cu greu de că-
tre membrii parohiei. şi numai cu promi-
siunea că noul locaş se va înălţa cu banii 
„călugărilor“. Adică folosindu-se fonduri 
strânse de către aceştia, sătenii dând nu-
mai ce vor voi şi dacă vor voi să dea ceva. 
toţi au dorit, fără excepţie, să aşeze noua 
biserică în proximitatea mânăstirii. În-
călcând întru câtva zona de protecţie a 
monumentului istoric, monahii au cedat 
8000 mp din terenul ce li se concesionase. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, în decem-
brie 2000 s-a turnat temelia. Construcţia 
efectivă a durat din martie până în octom-
brie anul viitor. Pe 1 oc tombrie 2001, bise-
rica era tencuită, fiind pictată catapeteas-
ma şi sfântul Altar. şase zile mai târziu, 
a fost târnosită (sfinţită) cu hramul Aco-
perământul maicii Domnului, pentru ca 
stăpâna lumii să ocrotească şi mai mult 
Aninoasa împreună cu sfântul ierarh ni-
colae. ulterior, hramul a fost schimbat în 
Adormirea maicii Domnului, sărbătoare 
mai populară şi mai familiară oamenilor 
locului. 

Dacă la mânăstire slujbele îşi urmau 
cursul, restaurarea era stopată din lip-
sa banilor şi a aprobărilor. Dirigintele de 
şantier, care tărăgăna lucrările, chemat în 
altă parte este substituit de către un om de 
bine. se acordă un fond de un miliard prin 
ordonanţă de Guvern. lucrările au dema-
rat cu seriozitate, deşi vremea era destul 
de rece. s-a lucrat inclusiv în luna decem-
brie, punându-se celofane în ferestre, cu 

sobe pe holuri şi s-au tencuit camerele de 
la parterul laturii de vest şi holurile. s-au 
pus uşi şi s-au realizat instalaţiile sanitare 
şi electrice. 

După o perioadă de patru luni, para-
clisul, în care deunăzi copiii se jucau de-a 
v-aţi ascunselea, paraclisul acela acoperit 
de schele până nu demult, era acum placat 
cu piatră de vratza şi avea montată sfânta 
masă. oare nu sunt acestea semnele vădi-
te ale proniei divine? oare nu îl avusesem, 
ca mijlocitor pe sfântul ierarh nicolae? 
oare liturghisirea zilnică nu-şi făcea sim-
ţite roadele? Din luna decembrie a anului 
2001 a început oficierea slujbelor în pa-
raclisul mânăstirii după 165 de ani. În-
altpreasfinţitul Calinic însuşi exclama pe 
21 februarie 2002, luând parte la sfântă 
liturghie în paraclisul abia repus în func-
ţiune: „minunea s-a săvârşit la Aninoasa. 
Îţi mulţumesc, Doamne iisuse!“

tot în anul despre care aminteam, 
2001, s-a acoperit cu tablă galvanizată 
etajul laturii de vest a incintei, începân-
du-se operarea şi pentru partea de sud. 
Acoperişul din carton era uşor penetrat 
de ploile abundente. În acea vară o furtu-
nă puternică a smuls tabla, aceasta fiind 
bătută din nou. s-a pus lemnăria de brad 
şi s-au tencuit camerele. s-a introdus apa 
curentă şi s-a făcut instalaţia de încălzire. 
s-au făcut sobe în camere. s-au achiziţio-
nat 8000 mp de teren al fostului s. m. A., o 
casă şi un atelier în apropierea mânăstirii 
pentru încropirea gospodăriei anexe cu 

arhondaric şi grajd. medicului veterinar, 
care deţinea câteva camere în casa cum-
părată, i s-a dat la schimb un apartament 
în sat. o familie din Aninoasa, stabilită în 
topoloveni, familia Boboc, a donat în ace-
laşi an mânăstirii 1,5 ha livadă în punctul 
nevrinţu. s-a demarat, de asemenea, pro-
cedura de recuperare a terenurilor ce au 
fost în trecut în domeniul mânăstirii, mai 
ales a pădurii. 

tot în 2001, arhitectul şerban Rota-
ru predă ştafeta proiectării intervenţiilor 
de renovare şi restaurare a mânăstirii 
Aninosa colegei sale mai tinere, doamna 
arhitect marga mihăilescu. 

În urma alegerilor din acel an toţi 
directorii au fost înlocuiţi. lucrările au 
continuat. Încet, dar au continuat. Însă 
obştea îl pierde pe Părintele martinian, 
care pleacă la altă mânăstire. un frate nou 
se închinoviază, de la slănic mai coboară 
încă unul, iar Înaltpreasfinţitul Calinic îi 
îngăduie unui elev de la seminar să ajute 
la strană sâmbăta şi duminica. 

vrăjmaşul, uliul, a venit şi a luat un 
pui. martinian. Apoi a urmat lovitura cea 
mai puternică pe care putea să o dea. Pă-
rintele visarion voia şi el să se întoarcă 
la slănic. După Paşti, în urma unei călă-
torii la ierusalim cu duhovnicul său de la 
mânăstirea slănic, Părintele visarion s-a 
reîntors la mânăstirea sa de metanie, la 
părintele său de suflet. Fratele Cristian, 
râvnitor, a susţinut strana un timp. Apoi, 
ieşind din ascultarea stareţului său, a 

Biserica parohială a satului Aninoasa,  
anul 2005

Biserica parohială a satului Aninoasa,  
anul 2012
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Obştea în anul 2005

plecat în căutarea unei mai aspre nevoin-
ţe. nefiind primit la Frăsinei, s-a reîntors 
în lume. Căci astfel se pierde rodul oste-
nelilor prin neascultare. 

Părintele Clement, în urma plecării 
celuilalt frate la facultate – de unde nici 
acesta nu se va mai întoarce în haine că-
lugăreşti, a rămas singur, cu gândul de a 
isprăvi biserica satului şi apoi de a pleca el 
însuşi. Dar Dumnezeu avea alte planuri… 

Dacă Înaltpreasfinţitul Calinic poa-
te fi numit ctitor al bisericilor şi mânăs-
tirilor eparhiei, cu atât mai mult al mâ-
năstirii noastre, unde viaţa monahală era 
întreruptă din secolul al XiX-lea. Dacă 
refacerea zidurilor s-a realizat cu mai 
multă uşurinţă, prin participarea plină 
de înţelegere a reprezentanţilor oficiul 
naţional al monumentelor istorice, în 
privinţa constituirii unei obşti, lucrurile 
erau mai complicate. Întreaga eparhie era 
săracă în vieţuitori. Deci înfiinţarea unei 
noi mânăstiri părea, la nivel raţional, un 
nonsens. În atare cazuri, cel mai adesea 
deznădăjduim, căci luăm în calcul doar 
iraţionalul, uitând de existenţa supraraţi-
onalului divin. 

la propunerea arhiepiscopului Ca-
linic, sfântul sinod al Bisericii ortodo-
xe Române aprobă ca mânăstirea Ani-
noasa să devină mânăstire de călugări-
ţe. maica Petronia, stareţa mânăstirii 
Robaia, face ascultare şi trimite câteva 
maici la Aninoasa. Împotriviri au exis-
tat, însă, din partea obştii, care nu se lăsa 
scindată. 

maica Petronia1, care adusese în 
acest răstimp de aproape doi ani prescu-
rile pentru sfintele liturghii, care ajutase 
cu materiale la construirea bisericii satu-
lui, care nu se dădea înapoi niciodată de 
la a susţine mânăstirea Aninoasa, a venit 
pentru a organiza o agapă după sfinţirea 
bisericii satului. 

odată cu târnosirea bisericii, pre-
ot paroh a fost numit Părintele Costinel 

1 A se vedea Anexa 7.

Obştea în anul 2011

Obştea în anul 2012Obştea în anul 2011
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Popescu1, diaconul hirotonit în acea zi 
de sfânta treime a anului 2000, iar pă-
rintele nuţă a fost pensionat. 

În 1977, la desfiinţarea Direcţiei 
monumentelor istorice, în mânăstire 
au rămas toate materialele care ar fi 
fost necesare pentru restaurare, lăsate 
în grija preotului paroh şi a Consiliu-
lui Popular. Din păcate, grijă neglijată, 
ori intenţionat „uitată“. Căci unde vor 
fi acele materiale nu se ştie şi nici mă-
car nu se mai întreabă. 

Revenind la sfinţirea bisericii de 
mir a satului Aninoasa, Înaltpreasfinţitul 

1 A se vedea Anexa 8.

Calinic l-a îndemnat pe Părintele Cle-
ment să mai ţină un timp maicile de la 
Robaia pentru curăţenie. erau iconos-
tasuri noi, covoare, trebuia cumpărată şi 
pusă mocheta. mâna maicilor s-a resim-
ţit. A început să „miroasă“ a curăţenie. 

şi, cum sfântul nicolae le-a prins 
în chingi de har aici, la Aninoasa, s-a 
format nucleul viitoarei obşti, având 
şase maici. obşte care numără astăzi 
unsprezece vieţuitoare. stareţă a fost 
numită, după postul Paştelui din 2002, 
maica Heruvima ordodi, care fusese 
călugărită chiar la Aninoasa cu puţin 
timp în urmă, pe 2 februarie.2

visul devenind realitate, bucuria 
aceluiaşi plin de grijă şi devotat ierarh 
Calinic ni s-a descoperit şi prin invita-
ţia pe care i-a făcut-o Patriarhului te-
octist. Pe data de 10 septembrie 2002, 
mânăstirea Aninoasa a fost onorată 
de prezenţa Preafericitului Patriarh 
teoctist. 

Întâmpinat de către Preasfinţitul 
Calinic cu urarea: „Bine aţi venit aca-
să, Preafericirea voastră! sunteţi acasă 

2 A se vedea Anexa 9.

Obştea în anul 2012

în toată Biserica ortodoxă Română!“, 
acesta a fost primit de către copiii sa-
tului, îmbrăcaţi în costume naţionale 
specifice zonei, cu pâine şi sare. vizibil 
emoţionat, exprimând pacea şi bucuria 
pe care numai prezenţa harului 
şi sfinţenia le aduce în suflet, 
Patriarhul s-a adresat, cu 
blândeţea-i specifică, 
tuturor celor prezenţi: 
„ne aflăm aici cu mul-
tă bucurie, în unul 
din cele mai vechi 
locaşuri din ţara 
noastră, mărtu-
rie în faţa istoriei 
despre demnitatea 
poporului român 
şi despre felul în 
care acest sfânt po-
por l-a simţit, l-a 
trăit şi i-a făcut voia 
lui Dumnezeu de-a 
lungul timpului. 

strămoşii noş-
tri sunt prezenţi prin 
aceste opere de credin-
ţă, prin aceste adevărate 
tezaure de spiritualitate. În 
fiecare cărămidă sau piatră, în fie-
care bucată de tencuială şi de culoare, 
străluceşte dumnezeirea frumuseţilor 
ortodoxe pe care le trăieşte poporul 
român cu adevărat. 

mă bucur nespus de mult, mă con-
sider un privilegiat pentru că am cu-
noscut abia acum această mânăstire 
Aninoasa, despre care am citit în isto-
rie şi în studii foarte interesante. Acum 
sunt în situaţia să mulţumesc cu multă 
recunoştinţă Preasfinţitului Calinic, 
căruia îi datorez venirea mea aici.“1

În cursul anului 2002 s-a finalizat 
renovarea laturii de sud şi s-au apro-

1 Apud. secretar eparhial diacon Daniel 
gligoRE, „Preafericitul teoctist la mânăstirea 
Aninoasa“, în Argeşul ortodox, anul ii, nr. 82, 13-
19 septembrie 2012.

bat lucrările pentru corpurile de la 
sud-vest. s-au realizat îmbunătăţiri şi 
la casa de la gospodărie, la arhondaric. 
În anul următor s-au început lucrările 
în partea de nord: s-a turnat temelia 

baldachinului, ce reprezintă in-
trarea în vechea stăreţie, ce 

s-a acoperit cu tablă. În 
anul 2004 s-a restaurat 

clopotniţa, fiind ten-
cuită, acoperită cu ta-
blă şi schimbându-
i-se scara. Au fost 
înlocuite şi porţile 
de stejar origina-
le din secolul al 
Xviii-lea cu altele 
asemănătoare. În 
anul 2005 s-a fi-
nalizat clopotniţa. 
s-au făcut alei din 
piatră, s-a semănat 

gazon şi s-a realizat 

Patriarhul Teoctist la Aninoasa, 2002
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un sistem de eliminare a apei din in-
cintă, binevenit, deoarece vara a fost 
bogată în ploi abundente. 

societatea care a desăvârşit lucră-
rile de restaurare şi consolidare este 
s. C. Paul Construct s. R. l., cea care a 
lucrat şi la restaurarea Bisericii sfântul 
nicolae Domnesc din Curtea de Argeş. 
În prezent, în urma acestor intervenţii, 

bucătăria mânăstirii, împreună cu tra-
peza1, sau sala de mese, funcţionează în 
încăperea cuptorului de pâine de acum 
aproximativ trei sute de ani. 

lucrările de restaurare coordona-
te de oficiul naţional al monumente-
lor istorice au dus la finalizarea în anii 

1 Gr. trapeza, i – mâncare, masă.

Vizita Patriarhului Teoctist la Aninoasa, 2002

următori a baldachinul brâncovenesc de 
pe latura de nord a mânăstirii1 şi a turnu-
rilor de observare din colţurile de nord şi 
sud-est ale incintei2. Chiar dacă nu a acor-
dat un ajutor financiar efectiv lăcaşului 
de la Aninoasa, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Argeş, domnul Constantin ni-
colescu, a fost prezent permanent, în um-
bră, ocrotind mânăstirea. Asfaltarea dru-
murilor de acces spre monument a scos 
din izolare vechea ctitorie boierească.

Doamna irina Jianu, fosta direc-
toare a ministerului lucrărilor Publice 
şi Amenajării teritoriului, a contribuit 
la restaurare, direcţionâd sume însem-
nate spre mânăstirea Aninoasa. sume 
care – poate nici nu se va fi gândit atunci 
doamna purtând numele păcii – au in-
trat în buzunarul sfântului nicolae.

Domnii Adrian lemeni şi Florin 
Frunză au susţinut restaurarea lăca-
şului, atât financiar, dar şi prin gândul 
bun şi vorba caldă cu care ne-au în-
tâmpinat întotdeauna.

şi astfel, cu ajutor de ici, de colo, 
trimis de către ierarhul mirelor, a ie-
şit la lumină încă o perlă din salba ţă-
rii, mânăstirea Aninoasa, dovadă vie a 
statorniciei şi a credinţei nestrămuta-
te, de secole, a poporului nostru.

Consolidarea bisericii a fost şi ea 
realizată, iar proiectul pentru pictură, 
întocmit de către pictorul expert resta-
urator ioan Chiriac, aşteaptă cuminte 
în biblioraft să fie pus în practică. 

s-a construit un magazin în afara 
incintei şi domeniul mânăstirii a fost 
marcat de o poartă la intrare. Bibliote-
ca a fost amenajată în fostele corpuri 
de chilii ale mitropolitului Daniil, pe 
latura de nord. Au fost împodobite bi-
serica şi paraclisul cu strane sculptate 
şi cu icoane valoroase3. 

1 se mai păstra doar ca infrastructură, 
prin urmele fundaţiei. 

2 se mai regăsea doar ca amprentă pe ziduri 
şi a fost reconstruit doar până la nivelul acestora. 

3 A se vedea Anexa 10.

Icoane pictate pentru Mânăstirea 
Aninoasa de către Monahul Ilie Bobăianu4 

de la mânăstirea Slănic, 2010-2011

În anul 2006 am primit la mânăs-
tirea Aninoasa vizita ierarhului nos-
tru, însoţit de către un preot romano-
catolic de la Bari, slujitor la biserica 
unde se află moaştele sfântului nico-
lae. Acesta ne-a oferit ca binecuvân-

4 A se vedea Anexa 10.
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tare o părticică din moaştele sfântului 
nostru ocrotitor. 

Doi ani mai târziu, în 2009, unul 
dintre descendenţii agăi tudoran vlă-
descu, domnul nicolae vlădescu din 
Canada, ne-a vizitat, însetând să îşi 
afle originile. Plecarea din România 
i-a fost forţată, căci tatăl său, fost mi-
nistru, fusese demis din ordinul Anei 
Pauker. Copil la acea vreme, păstrează 
în memorie conacele familiei vlădes-
cu de la Boteni şi Hârtieşti. o parte 
dintre manuscrisele de familie au fost 
donate Arhivelor naţionale, altele îi 
stau ca suport în amplul album heral-
dic pe care îl întocmeşte în memoria 
tatălui său. Din acesta, a desprins şi 
pentru noi o filă – o variantă a blazo-
nului familiei vlădescu. 

Anul 2010, odată cu trecerea la cele 
veşnice a Părintelui teofil, stareţul mâ-
năstirii slănic, a adus şi pentru mânăs-
tirea Aninoasa o însemnată schimbare, 
căci duhovnicul obştii, Părintele Cle-
ment a fost hirotesit stareţ al mânăstirii 

de pe „taborul argeşean“, după cum îi 
place Înalt preasfinţitului Calinic a numi 
sfânta mânăstire slănic. liturghisirea, 
însă, nu a încetat la Aninoasa, căci de 
curând numitul stareţ şi-a păstrat în 
continuare toate atribuţiile anterioare, 
a rămas duhovnic al maicilor şi, cu bine-
cuvântarea arhipăstorului Calinic a rân-
duit preoţi de la slănic pentru a păstra 
continuitatea slujbelor. 

toate acestea, adunate, vădesc 
puterea dumnezeiască şi marea lui 
milostivire, pogorâtă de sus peste lă-
caşul de la Aninoasa. toate acestea 
au fost posibile prin rugăciunea Înalt-
preasfinţitului Calinic, care este, după 
Daniil Aninoşanul, arhiereul ce a reîn-
viat viaţa duhovnicească a mânăstirii 
Aninoasa, capabil a privi, cu ochii su-
fletului şi ai duhului, iluminaţi de har, 
dincolo de imediat şi de material. 

Cât despre noi, vieţuitorii de azi 
ai mânăstirii1, nu putem rosti altceva, 

1 A se vedea Anexa 12. 

Detaliu sculptural al mobilierului din biserică

Certificat de autentificare a Sfintelor Moaşte

Baldachinul care adăposteşte racla cu 
moaştele Sfântului Nicolae, în sărbătoareUnul dintre blazoanele familiei Vlădescu
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Părintele Clement  
hirotesit întru stareţ al mânăstirii Slănic

Înaltpreasfinţitul Calinic  
la Mânăstirea Aninoasa, anul 2010 

Arhiereul Calinic, stareţul Clement  
şi părintele Nectarie la Aninoasa, 

septembrie 2012 Crucea este mântuirea noastră

Înaltpreasfinţitul Calinic la Mânăstirea Aninoasa, anul 2010 
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Rugă de taină la Aninoasa

Miros de bună mireasmă aducem Ţie… Icoane pictate pentru Mânăstirea Aninoasa de către Monahul Ilie Bobăianu
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Clopote

Inscripţii: 
Clopotul mare: Făurit în timpul păstoririi 

Preasfinţitului Părinte Episcop Calinic 
al Argeşului şi al Muscelului. Donaţie a 

vieţuitoarelor mânăstirii. Anul Domnului 
2006. Mânăstirea Aninoasa, hram Sfântul 

Ierarh Nicolae şi Sfinţii Mari Mucenici 
Gheorghe şi Dimitrie 

Clopotul mic: Anul Domnului 2006. 
Mânăstirea Aninoasa. Hramul Sfântul 

Ierarh Nicolae

Tochiţa turnată în anul 2012
Formă – corbul cu crucea 

(simbol heraldic) Mobilier biserică realizat în anul 2010.  
Sculptor Petre Donescu



m
â

n
ă

st
iR

e
A

  A
n

in
o

A
sA

90

ist
o

R
ie

   şi   tA
in

ă

91

 Obiecte sculptate 
din biserică.  

Dantelăria extrem 
de bogată vine 
ca o intruziune 

a vremii noastre 
în simplitatea 

medievală

decât cuvinte de mulţumire adresate 
divinităţii. În termeni arghezieni: 

Doamne, vreau să-ţi mulţumesc, 
Dar în graiul omenesc, 
Slova vorbelor tocită, 
Vorba slovei prihănită, 
Înţelesul otrăvit

Le-a muşcat şi-mbolnăvit
Voie dă-mi să spânzur graiul 
Şi să-ţi mulţumesc cu naiul. 

Cântecul care mă doare, 
Frate-i cu tăcerea mare, 
Cu îngerii, cu lăstunii
Şi cu şoapta rugăciunii…
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„urcând puţin pe malul stâng al 
Râuşorului Bratia, în partea de miazăzi 
şi răsărit a satului Aninoasa, la o depăr-
tare de 150 de paşi de şosea şi de primă-
rie, ai în faţă zidurile ce împrejmuiesc 
vechea mânăstire. Dacă ar fi lipsit turla 
clopotniţei şi a paraclisului, te-ai fi cre-
zut înaintea zidurilor unei cetăţi stră-
vechi. Biserica nici nu se vede.“1

simbol de creaţie specific româ-
nească este biserica, mânăstirea. Pen-
tru români, frumosul este, cum arăta 
nicolae iorga, „estetic pe care-l prind 
îndată, îl înţeleg adânc şi de care au o 
nevoie sufletească asemenea cu care 
s-ar găsi greu la alte naţiuni. este fru-
moasă pentru dânşii primăvara, este 
frumos un cer albastru, este frumoasă 
o pajişte înflorită; este frumoasă o fi-
gură omenească, este frumos un gest 
care şade bine omului. (…) Poporul 
nostru va merge mai departe (…), va 
găsi frumoasă o furtună, va găsi fru-
museţe în linia de lumină arzătoare a 
trăznetului care distruge, în revărsa-
rea apelor care copleşesc şi îneacă, (…) 
căci în tot ce face omul din popor la 
noi este întotdeauna grija aceasta de a 

1 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 27.

vedea dacă este frumos ori nu este 
frumos.“ Dumnezeu, fără de care nu 
putem nici măcar să clipim, împodo-
beşte minunat anumite locuri.2 Acest 
„frumos“ se obţine adesea prin jert-
fă. mitul jertfei pentru creaţie are la 
noi în centru spaţiul sacru al biseri-
cii, teritoriu ce facilitează comunica-
rea între cer şi pământ. Acest „imago 
mundi“ nu reprezintă un simplu corp 
arhitectural. el este pus în legătură, ca 
în „monastirea Argeşului“, cu un trup 
carnal şi cu un suflet3. Pentru greci, 
bulgari sau macedo-români, creaţia 
este reprezentată de un pod, iar pentru 
iugoslavi, albanezi şi unguri – de o ce-
tate. la noi, însă, zidarul iniţiat – căci 
monumentul nu se lasă construit de-
cât de către cel care i se consacră în în-
tregime – cunoaşte secretele meseriei 
arhaice îmbinată cu ortodoxia. 

Creaţia este jertfă! Bătrânii din 
Aninoasa îşi amintesc poveştile au-
zite de la străbunici, despre efortu-
rile construirii zidurilor mânăstirii. 

2 valerica lungu, ion andREi, Mânăstirile 
sfinte – Şcoli româneşti, editura tiparg, Piteşti, 
2007, p. 140.

3 mircea EliadE, De la Zamolxis la Gingis 
Han, editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bu-
cureşti, 1980, pp. 171-200.

VI. Pentru ochi şi inimă deopotrivă 
 

– ARtă şi lumină, CuloARe şi FoRmă – 

Nu toţi oamenii sunt în stare de lu-
cruri mari, dar toţi sunt mişcaţi în faţa lu-
crurilor mari. 

(Alfred de musset)

lucrătorii au încercat să fugă în Arde-
al, munca părându-li-se titanică, greu 
de îndurat, o adevărată jerftă. Călău-
zele pe care le plătiseră spre a le ară-
ta calea, temându-se, i-au purtat pe 
zidari o noapte întreagă prin pădurile 
din împrejurimi. A doua zi, în zori, su-
netul clopotului i-a făcut să renunţe 
la gândul plecării şi să se întoarcă la 
lucru. Aceşti anonimi sunt, în simpli-
tatea lor, meşteri care se jertfesc pen-
tru ca măreaţa ctitorie să se înalţe şi 
să dăinuiască: „iscusinţa meşterilor 
şi truda acelor umili lucrători ale că-
ror nume numai Dumnezeu le poate 
şti, au făcut să se înalţe aceste ziduri 
falnice pe care le admirăm şi noi, cei 
de astăzi.“1 ziduri „groase, de ici până 
acolo, ca de cetate“2, cum ar zice mi-
hail sadoveanu, având o lungime de 82 
m în partea dinspre miazănoapte spre 
miazăzi şi, respectiv, 54 m spre răsărit 
şi apus. Construite din asize de piatră 
de râu în alternanţă cu cele de cărămi-
dă, netencuite pe dinafară,3 au o înălţi-
me de 8-10 m şi o grosime de peste 1 m. 

ziduri asemănătoare se întâlnesc 
la multe monumente medievale – la 
biserica Cetăţii Drobeta-turnu-seve-
rin, la Biserica Domnească din Curtea 
de Argeş, ambele din secolul al Xiv-
lea, la Biserica Domnească din Caracal 
– secolul al Xvi-lea sau la ultimele an-
sambluri mânăstireşti care amintesc 
de vechile incinte fortificate – Antim 
(1713-1715), văcăreşti (1716-1722), 
Berislăveşti (1753-1754). 

În fiecare zonă geografică s-a pre-
ferat un anume tip de aparat4, în func-

1 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 31.

2 mihail sadoveanu, Hanu Ancuţei, Bucu-
reşti, editura 100+1 Gramar, 1999.

3 Piatra şi cărămida sunt unite prin mor-
tar de nisip amestecat cu var cald – ce dă o ri-
giditate asemănătoare betonului. 

4 modalitate de asamblare a materialelor 
unei construcţii. Curtina de nord
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ţie de resursele zonei: în transilvania 
– piatra, în Ţara Românească – piatra 
asociată cărămizii, iar în moldova că-
rămida apare, iniţial, doar ca auxiliar 
al pietrei. Aparatul mixt pe care l-am 
descris în cazul zidurilor mânăstirii 
Aninoasa îşi are obârşia în tradiţia ro-
mană, fiindu-ne transmis prin filieră 
bizantină – Dinogeţia, turnu severin. 

În partea de sus a zidului de mia-
zăzi se observă nişte ferestruici mici, 
creneluri, specifice pentru cetăţile de 
apărare medievale sau pentru castele, 
prin acestea observându-se mişcările 
inamicilor şi putându-se efectua, la 
nevoie, chiar trageri. În evul mediu 
şi mai ales în cel timpuriu, curtinele 
erau prevăzute cu creneluri şi merloa-
ne, ca şi la Aninoasa, cu ambrazurile 
dispuse pe verticală. După adopta-
rea armelor de foc, apar ferestrele de 
tragere. 

Curtina de est

Curtina de sud

zidul mânăstirii Aninoasa este 
susţinut de contraforţi lipsiţi de soclu-
sau cu soclul îngropat de trecerea ani-
lor – patru pe partea exterioară şi unul 
pe cea interioară la est, unul exterior 
la nord şi patru la exteriorul zidului de 
sud. Apărut ca romanic, încetăţenit ca 
element gotic, contrafortul este întâl-
nit la noi pentru prima dată în secolul 
al Xiv-lea, la biserica bucureşteană 
Curtea veche. Apare frecvent în tran-
silvania secolelor al Xi-lea - al Xii-lea, 
fiind preluat ulterior şi în moldova. În 
Ţara Românească este prezent în mod 
excepţional, ca şi la Aninoasa, la monu-
mentele gotice din Câmpulung ori la bi-
serica din Bălteni (secolul al Xvii-lea). 

element deosebit de interesant al 
incintei mânăstirii este porticul, care 
o înconjoară pe laturile de sud şi vest. 
Colonada este realizată din stâlpi ci-
lindrici cu arcade în plin cintru. sub 
cornişă, se realizează o ornamentaţie 
mai bogată, constând din câteva retra-
geri succesive ale profilaţiei cu un şir 
de cărămizi aşezat în formă de dinţi de 
ferăstrău. 

un alt element gotic din arhitec-
tura mânăstirii Aninoasa este forma 
tavanelor – doar că, spre deosebire de 
cele autentic gotice, arcele nu ajung 
la întretăiere, pierzându-se în partea 
superioară a plafonului. Boltirea spa-
ţiilor se realizează prin cupole de că-
rămidă cu intersecţii ogivale ce amin-
tesc un gotic foarte simplificat. Prin 
aceste boltiri, întreaga suită de încă-
peri din incintă are o rezolvare arhi-
tecturală omogenă. 

la corpul chiliilor şi la casa egu-
menească regăsim arce în mâner de 
coş. la parter, spre sud şi vest apa-
re bolta cu muchii ieşite şi bolta în 
leagăn. Calotele pe pandantivi sunt 
prezente la beciul de sub casa egume-
nească şi la etajul laturii de nord. 

Foişorul turnului–poartă şi două 
încăperi de la etajul aripii nordice au 

bolţi cu penetraţii. Pe latura de mia-
zăzi, fostul cuptor de pâine şi fosta 
cuhnie au în partea de sus trompe pe 
colţuri, peste care se înalţă bolţi octo-
gonale ce stau la baza unor turnuri fo-
losite drept coşuri de ventilaţie. 

toate acestea se găsesc într-o 
plastică şi omogenă corelaţie. Acelaşi 
stil medieval e specific gropniţei şi 
tunelelor din curtea mânăstirii noas-
tre, zidite cu bolţi de cărămidă, unde 
erau ascunse averile în cazul invadării 
mânăstirii şi pe unde monahii puteau 
scăpa. Cum am mai spus, ele serveau 
şi ca rezervoare de apă. Despre aceste 
tunele se spune că duc spre Câmpu-
lung şi spre pădurile din apropiere, la 
Coteşti. lungimea şi traseul lor exact 
nu sunt, însă, precis cunoscute. 

În colţul dinspre miazăzi şi răsă-
rit este o portiţă mică ce dă în cimiti-
rul de azi al satului. intrarea propriu 
– zisă în incinta mânăstirească se face 
pe sub turnul clopotniţă, pe porţile de 
stejar construite după modelul celor 
de pe vremea mitropolitului Daniil. 

Bolta gangului de la intrare este 
înaltă, cu ziduri masive. Deasupra, în-
tr-un etaj intermediar, este o încăpere 
cu boltă mânăstirească la care se ac-
cede printr-un foişor cu patru coloane 
pe arcade în semicerc. scara de la clo-
potniţă este poziţionată între ziduri. 
la etajul superior, camera clopotelor 
este spaţioasă, identic boltită, cu opt 
deschideri înalte de câte 3 m de jur 
împrejur1.

„Clopotniţa este monumentală 
(…) şi compoziţia sa este din cele mai 
interesante. e una dintre cele mai fru-
moase din veacul al Xviii-lea.“2 Cea 
de la Hurezu este asemănătoare. Între 
arhitectura mânăstirii Hurezu şi cea 

1 n. ghika–BudEşti, „evoluţia arhitecturii 

în muntenia şi oltenia“, partea a iv-a, în Bule-
tinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 1936, 
p. 66. 

2 Ibidem, p. 66. 

de la Aninoasa există multiple puncte 
comune.3

suprafaţa terenului cuprins în-
tre aceste fabuloase ziduri aninoşene, 
cu o lungime totală de 272 m, care în-
chid un perimetru rectangular, este de 
4  428 mp. şi ce altceva poate fi situat 
în centru, decât biserica?4

„Bisericile ortodoxe, prin arhitec-
tura şi pictura lor, prin slujbele şi învă-
ţăturile zugrăvite pe pereţii înnegriţi 
de fumul lumânărilor sau pe paginile 
ceasloavelor zdrenţuite de vremuri, bi-
sericile acestea mici şi, totodată atât de 
încăpătoare – în care au loc şi se roagă 
laolaltă Biserica cerească şi cea pămân-
tească – îţi încântă privirea şi sufletul.“5

„Ca lăcaş creştin de cult, biserica 
este cel mai important edificiu sacru, 
cel mai frecventat loc liturgic, cea mai 
complexă formă a artei creştine.“6 sau, 
cum spunea G. m. Cantacuzino, „pen-
tru a înţelege însemnătatea arhitecturii 
religioase trebuie admis acest principiu 
fundamental, că o biserică este materia-
lizarea unui act de credinţă, (…) o rugă-
ciune spusă în ritmul arhitectural.“ 

Privind biserica mânăstirii Ani-
noasa, ne vin pe buze cuvintele poe-
tului vasile voiculescu: „nu tai piatră 
să-ţi ridic minune,/ Îţi cioplesc un 
templu din plăpând,/ sus, pe limpezi 
stâlpi de rugăciune/ Bolţi de dor sub 
turle mari de gând.“ Căci, se vădeş-
te, parcă, încă o dată, ideea sfântului 
nicolae velimirovici: „Poporul simte 
asta şi crede în inima sa. simte şi cre-
de că fără Dumnezeu cântecul nu se 

3 Înaltpreasfinţitul Calinic chiar le vedea 
ca pe „o mamă şi fiica sa“. Poate meşterii înşişi 
vor fi fost aceiaşi. 

4 este aşezată pe o terasă, la altitudinea de 
460m (teodor maVRodin, Aninoasa şi Slănicu 
Muscelului, editura Cultura, Piteşti, 2010, p. 418). 

5 leon magdan, Ghidul pelerinului. Bucu-
reşti şi împrejurimi, editura sfântul Alexan-
dru, Bucureşti, 2001, p. 4. 

6 mihail diaconEscu, Prelegeri de estetica 
ortodoxiei, editura Porto-Franco, Galaţi, 1996, 
vol i, p. 371. 
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cântă, fără Dumnezeu casa nu se face, 
fără Dumnezeu nu se brodează haina, 
fără Dumnezeu nu se slăveşte slava.“1

Biserica noastră are o lungime de 
26 m şi o lăţime de 8,66 m. Grosimea 
zidului de la intrare este de 1,86 m şi 
a celui despărţitor dintre naos şi pro-
naos este de 1,43 m, grosime păstrată 
şi în dreptul ferestrelor. Dimensiunile 
pronaosului sunt de 5,42 m/5,82 m; ale 
naosului de 7,30 m/5,82 m, iar ale sf. 
Altar de 5,85 m /3,82 m. 

este singura biserică din secolul 
al Xviii-lea – ne referim la perioada 
definitivării ei – cu plan drept şi două 
turle. Bisericile cu două turle sunt, în 
Ţara Românească, monumente izola-
te, inspirate din arhitectura moldove-
nească. ele nu formează grupe.2

Cele două turle zidite au înălţi-
mea de 12 m şi câte opt ferestre fiecare, 
fiind dispuse pe naos şi pe pronaos. ele 
se sprijină pe baze pătratice, ornate cu 
câte două şiruri de denticuli. se deo-
sebesc una de alta în planul elemen-
telor decorative. se aseamănă doar ca 
proporţii. turla pronaosului este mai 
clasică, având arcadele cu zimţi dispu-
se după tipicul bizantin. turla naosu-
lui are ciubuce rotunde combinate cu 
zimţi. Aceste diferenţe atestă faptul că 
ele nu datează din aceeaşi epocă. 

Faţadele sunt decorate cu două re-
gistre – cel superior cu arcaturi de ciu-
buce, iar cel inferior cu un număr egal 
de panouri de ciubuce – separate prin-
tr-un brâu median în tor. iniţial, para-
mentul se pare că a fost din piatră, după 
cum atestă şi tabloul votiv. Cornişa as-
cunsă de streaşină pare profilată. e po-
sibil să fi fost ulterior refăcută. 

1 sfântul nicolae VElimiRoVici, Răspun-
suri la întrebări ale lumii de astăzi, editura 
sophia, Bucureşti, 2003, p. 77.

2 se pot oferi câteva exemple: biserica mâ-
năstirii Flămânda, Argeş, ori stelea din târgo-
vişte – secolul al Xvii-lea, Biserica mânăstirii 
Antim – secolul al Xviii-lea. 

Forma bisericii este comună în 
muntenia: pridvor pe stâlpi, pronaos 
mai mic, naos mare şi fără abside şi 
altar rotunjit spre răsărit. Altfel spus, 
planul bisericii este dreptunghiular, 
cu pridvor deschis, ataşat ulterior de 
către mitropolitul Daniil, sprijinit pe 
şase coloane, câte două spre miazăzi, 
apus şi răsărit, cu arcade în plin cintru 
(acoladă) şi bolţi cu o singură calotă pe 
console, intrarea în acesta fiind iniţi-
al precedată de urcarea a două trepte 
(astăzi - şase). Crăpăturile evidente 
dintre zidul pridvorului şi restul bi-
sericii au fost astupate cu tencuială 
la restaurarea din anii 1924 – 1927. 
exonartexul deschis este unul dintre 
elementele novatoare ale arhitecturii 
vremii lui matei Basarab. slonul sau 
tinda apare în Ţara Românească în se-
colul al Xiv-lea, la Cotmeana, reluat 
fiind şi în secolul al Xv-lea (biserica 
„Domnească mică“ din târgovişte), 
ori la monumente ca biserica mânăs-
tirii seaca (1519). Pridvorul mânăsti-
rii Aninoasa se integrează armonios 
specificului muntenesc conturat de-a 
lungul timpului. 

zidurile dinspre miazănoapte şi 
miazăzi au câte trei ferestre monofo-
re, la sfântul Altar apărând încă una. 
Acestea prezintă ancadramente inspi-
rate din cele ale caselor populare ro-
mâneşti, chenare de piatră profilată cu 
arcurile în acoladă, ce par a fi origina-
le, ca şi portalul. Partea superioară se 
aseamănă unui ştergar stilizat, amin-
tind autenticele ancadramente popu-
lare. Pentru a îmbogăţi aspectul exteri-
or al bisericii, meşterii populari au îm-
părţit în panouri cele două registre ale 
faţadelor, panouri evidenţiate printr-o 
serie de arce semirotunde care mar-
chează în mod fericit şi ferestrele. 

Acoperişul este cu şarpantă din 
lemn şi învelitoare din tablă de cu-
pru, streaşina având căpriorii aparenţi 
profilaţi. 

Anul 1960

Anul 2001

Anul 2003

Anul 2004

Anul 2005

Clişee vechi, clişee noi – latura de nord
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Anul 2011

Anul 2012

Clişee vechi, clişee noi – latura de nord

Înainte de anul 1950

Clişee vechi, clişee noi – latura de sud
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Anul 2002

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

Anul 2010

Clişee vechi, clişee noi – latura de sud

Anul 2011

Clişee vechi, clişee noi – latura de sud
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Înainte de anul 1950

Anul 1960

Anul 2002

Anul 2003

Anul 2002

Clişee vechi, clişee noi – latura de vest

Anul 2005

Anul 2008

Anul 2006

Clişee vechi, clişee noi – latura de vest
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Anul 2009

Anul 2008

Anul 2009

Clişee vechi, clişee noi – latura de vest

Anul 2010

Anul 2011

Clişee vechi, clişee noi – latura de vest
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Anul 2011

Clişee vechi, clişee noi – latura de vest

Anul 2012

Clişee vechi, clişee noi – latura de vest
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109Etajul laturii vestice a porticului

Clişee vechi, clişee noi – holul de la etajul laturii de vest

Anul 2008

Anul 2011Anul 2008

Anul 2006

Clişee vechi, clişee noi – porticul
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Clişee vechi, clişee noi – colţul sud-vestic

Înainte de 1950

Anul 2002

Anul 2003

Anul 2004

Anul 2006 Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Clişee vechi, clişee noi – colţul sud-vestic
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Anul 2011

Anul 2012

Clişee vechi, clişee noi – colţul sud-vestic Clişee vechi, clişee noi – turnuri de observare

Amprenta păstrată pe zid Etapă de reconstrucţie

Turnurile reconstruite până la nivelul zidului

Latura de est
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Elemente de arhitectură

Bolta din biblioteca mânăstirii

Beciul Bolţi pe trompe – cuhnie

Poarta din secolul al XVIII-lea

Poarta din secolul al XVIII-lea

Reproducere, secolul XX

Reproducere, secolul XX

Intrarea

Clişee vechi, clişee noi – poarta
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Clişee vechi, clişee noi – clopotniţa

Anul 1950

1960

2001 2004

2003

2004

Clişee vechi, clişee noi – clopotniţa
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119Anul 2007

Anul 2009

Anul 2011

Clişee vechi, clişee noi – clopotniţa

Anul 2012

Clişee vechi, clişee noi – clopotniţa
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121Releveuri, după N. Ghika-Budeşti Releveuri, după N. Ghika-Budeşti
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Clişee vechi, clişee noi – biserica

Înainte de 1950

Anul 1960

Anul 2001

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

Clişee vechi, clişee noi – biserica
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Clişee vechi, clişee noi – biserica

Anul 2011

Anul 2012

Clişee vechi, clişee noi – biserica
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Clişee vechi, clişee noi – biserica şi paraclisul

Clişee vechi, clişee noi – interiorul bisericii

Anul 2009

Anul 2009

Anul 2011

Clişee vechi, clişee noi – interiorul bisericii

Anul 2011

Anul 2011

Altarul bisericii
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interiorul este încăpător. Pronaosul 
are aceeaşi dispoziţie constructivă ca na-
osul: picioare de zid la colţuri, peste care 
stau arcaturile mari, ce susţin turla. Ar-
cul dinspre nord este mai îngust, depla-
sat spre răsărit. s-ar putea ca, acolo unde 
este mai gros, zidul să fi adăpostit o sca-
ră1. săpăturile arheologice realizate de 
către soţii iosipescu au descoperit baza 
acesteia. 

Pronaosul găzduieşte mai multe 
morminte, sub pardoseala din lespezi 
de piatră, asemănătoare celei de la Pro-
bota. În dreapta: mormântul Alexan-
drei, soţia ctitorului şi al saftei vlădescu 
(1840), nepoata lui tudoran şi în stânga 
altele două (tot ale unor boieri vlădescu), 
având inscripţii şterse. În pridvor este 
îngropat preotul stanciu (1741). 

iată ce scrie pe crucea acestuia: 
„(supt) această piatră odihnesc oasele 
răposatului robului lui Dumnezeu popa 
stanciul care a fost preot aice la Aninoa-
sa şi murind s-au îngropat aicea şi au dat 
sfintei mânăstiri şi … pintru pomenirea 
lui şi (…) pristăvit în luna iun(…) leat…“

Din inscripţia de pe mormântul Ale-
xandrei putem descifra doar începutul: 
„supt această piatră odihnescu-se oasele 
răposatei roabei lui Dumnezeu jupânesii 
Alexandrii, soţia lui jupan tudoran biv 
vel Clucer… călugărit, puindu-i-se nu-
mele teodosie s-au pristăvit“2, pe când 
cea de pe mormântul saftei este mai bine 
păstrată: „supt această piatră odihnesc 
oasele răposatei cocoanii safta vlădeas-
ca, nepoata răposatului întru fericire Aga 
tudoran, ctitorul sfintei mânăstiri Ani-
noasa şi fiică a cocoanei maria vlădescu. 
Întru fericită adormire, veşnică odihnă. 
s-au pristăvit în zilele prea înălţatului 
domnul Alexandru Ghica, la anul mântu-
irii 1840 Ghenarie 11.“3

1 n. ghika – BudEşti, Evoluţia arhitecturii..., 
partea a iv-a, p. 66.

2 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 14.

3 Ibidem, p. 34.

Cruce de pomenire aparţinând preotului 
Stancu ot Băjeşti, aflată în pridvorul bisericii, 

inscripţie cu slove chirilice,  
greu descifrabilă

Piatra tombală a lui popa Stanciu

Preotul ioan Răuţescu spunea că 
mormântul lui teodosie însuşi poate fi în 
acelaşi loc cu cel al soţiei sale, ori vrednicul 

ctitor ar putea fi îngropat la Câmpulung, 
alături de alţi boieri de seamă din judeţ, 
după obiceiul timpului. Cea dintâi supozi-
ţie făcută la 1933 s-a vădit a fi adevărată, în 
urma săpăturilor arheolgice din 2008. 

Simboluri heraldice, detaliu

Piatra tombală  a lui 
Tudoran şi a Alexandrei Vlădescu

Piatra tombală a Saftei Vlădescu 

naosul, care adăposteşte aceste 
morminte, are două rânduri de arce su-
prapuse ce susţin turla, rezemate pe pi-
laştri proeminenţi situaţi la colţuri, înco-
ronaţi cu un fel de capitel profilat1.

vechea tâmplă a bisericii, surpată 
la cutremurul din 1838, a fost înlocuită 
în acelaşi an, după cum arată inscripţia 
de sub icoana maicii Domnului: „la leat 
1838 Ghenarie 11 s-a cutremurat pămân-
tul foarte grozav, încât s-a surpat răspetia 
de la această tâmplă, căzând şi temelia. 
tot în acest an, din luna iunie şi până la 
5 August s-au zidit şi s-au zugrăvit prin 
osteneala şi prin cheltuiala dumnealui 
logofătului Daniil Cantarolu ce au fost 
arendaş la moşiile acestei sfinte mânăs-
tiri, în zilele prea luminatului nostru 
Domn Alexandru Ghica voevod. ion Găr-
niţă şi ion Pop zugravi.“

Altarul are bolta ieşită din axul na-
vei. Probabil că a fost refăcută, fiind evi-
dentă diferenţa de epocă. 

la proscomidiar apare un pomelnic 
lipsit de lună şi de an, grafiat cu litere în 

1 n. ghika‑BudEşti, Evoluţia arhitectu-
rii..., partea a iii-a, p. 66.
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stilul celor folosite pe la jumătatea vea-
cului al XiX-lea, probabil aparţinând lui 
Dionisie Aninoşanul: „vii: Dionisie, iero-
monah şi ioanichie, ieromonah. morţi: 
neofit, arhiereu; ioanichie, arhiereu; la-
vrentie, ieroschimonah; ioanichie, iereu; 
Chiriachi, prezbitera; mihail, Gavriil, 
Anastasia.“1

vechiul pomelnic al mânăstirii, cu-
prinzând numele tuturor donatorilor şi 
al egumenilor a fost luat de către Grigore 
tocilescu, ulterior pierzându-i-se urma. 

o altă inscripţie, aproape ştearsă, 
tot de la proscomodiar, aminteşte nu-
mele pictorilor ce au rezugrăvit biseri-
ca: „zugravii care au zugrăvit această 
mănăstire: Dima, mihai, Badea“. iniţial, 
biserica fusese pictată de către însuşi 
Pârvu mutu2 (1657-1737). Acesta s-a 
născut într-o mahala câmpulungeană 
– a vişoiului, fiind al şaselea fiu al preo-
tului ioan Pârvescu, descendent din nea-
mul mitropolitului ignatie sârbu. orfan 
de mamă, tatăl său îmbrăcând rasa mo-
nahală la mânăstirea negru vodă din 
Câmpulung sub numele de Paisie, Pârvu 
are primul contact cu pictura la 12 ani, 
alături de monahul evghenie, căruia îl 
încredinţase părintele său. 

1 n. ghika – BudEşti, Evoluţia arhitectu-
rii..., partea a iii-a, p. 35.

2 teodora voinescu, Pârvu Mutu Zugra-
vul, editura meridiane, Bucureşti, 1968, p. 10.

ulterior, va fi şcolit pe banii cti-
torului mânăstirii Aninoasa, tudoran 
vlădescu – nepotul lui Pârvu vlădescu, 
naşul de botez al viitorului renumit pic-
tor3. Astfel, Pârvu mutu avea să studieze 
în moldova şi în Bucovina, cu un vestit 
zugrav rus. tânărul cunoaşte breslele de 
zugravi de aici, care de-abia începuseră a 
se consolida, cu organizarea lor. 

meseria zugrăvitului se deprindea 
practic, de la un meşter la altul, fiind ade-
sea preluată din tată în fiu. zugrăvitul era 
foarte respectat în trecut. spre exemplu, 
Alexandru cel Bun dădea în 1425 unui 
zugrav – ştefan – patru sate şi o moară, 
alături de titluri nobiliare. Din secolele al 
Xvii-lea – al Xviii-lea s-au păstrat ermi-
nii întocmite de către unii meşteri – stan 
zugravul ori Radu dascălul4.

Cel mai vechi nume de zugrav ro-
mân, autor al unei picturi murale, este 
ştefan, nume grafiat cu slovă chirilică sub 
fereastra din altarul bisericii de la Densuş. 
la început, pictorilor de biserici şi icoane 
li se cerea o viaţă morală exemplară, mulţi 
fiind chiar monahi. trăiau în post. lucrau 
rugându-se. Pseudonimul de mutu al pic-

3 Pârvu mutu aminteşte despre „naşul nos-
tru aninoşanu“, ceea ce dovedeşte că în trecut, în 
moldova şi în Ţara Românească se considerau 
naşi toţi cei din neamul celui care botezase sau 
cununase efectiv. 

4 A se vedea Anexa 13.

Inscripţie de pe tâmpla bisericii mari

torului Pârvu Pârvescu îşi trage obârşia 
din canonul muţeniei1 pe care şi-l luase, 
alături de post. După ce mânca şi vorbea, 
în ziua respectivă nu mai lucra. 

Pomelnic, secolul al XIX-lea

munca pictorilor era o continuă ex-
presie a revărsării harului divin. De aceea 
nu se considerau autori ai propriilor ope-
re. Acestea erau lucrări ale lui Dumnezeu. 
Artiştii erau doar unelte ale divinităţii, 
care lucra prin ei. motiv pentru care nu li 
se părea important să-şi semneze opere-
le2. ei lucrau anonim în slujba religiei. 

În această ambianţă studiază Pârvu 
mutu timp de şase ani pe plaiuri moldo-
veneşti. De aici îşi însuşeşte compoziţii 
şi figuri specifice zonei şi timpului, dar şi 
ornamentica somptuoasă prezentă în re-
prezentarea chipurilor de sfinţi. Aureolele 

1 Alături de gângăvia nativă despre care 
amintea tatăl său. 

2 Aşa numita kenoză auctorială. 

stucate – preponderente în operele sale, 
le-a preluat mutu de la trei ierarhi – iaşi. 
la Aninoasa apar atare aureole, decorate 
cu motive vegetale, la sfinţii pictaţi în na-
osul bisericii – ca posibilă reminiscenţă a 
primului pictor al acesteia. 

Întors din moldova, tânărul Pârvu, 
în vârstă de 23-24 de ani devine în şi pen-
tru scurt timp pictor de curte al boierilor 
vlădeşti, descendenţii naşului său. Din 
această perioadă datează şi pictura iniţia-
lă a bisericii noastre, care a suferit câteva 
intervenţii. În anul 1730, egumenul varla-
am restaurează unele scene iconografice 
distruse şi completează ansamblul pic-
tural. Cei care au realizat această lucrare, 
pictorii Dima, mihai şi Badea, împreună 
cu ucenicii lor, sunt aceiaşi maeştri care 
au zugrăvit şi biserica de la sitaru sau Ba-
lamuci3 de lângă Bucureşti4.

Pe alocuri, în pronaos, se observă 
cele două straturi de pictură. specific lui 
mutu este tabloul votiv, păstrând schema 
des utilizată de către pictor. Acesta a fost 
completat, ulterior, cu portretul lui Daniil 
Aninoşanul în partea dreaptă a uşii. 

Pârvu mutu a devenit apoi pictor de 
curte al familiei Cantacuzinilor lucrând la 
biserici ca aceea a mânăstirii Cotroceni, 
Filipeştii de Pădure – Prahova, mărgi-
neni, biserica mânăstirii Poiana, a schitul 
lespezi, a mânăstirilor Colţea şi sinaia, 
biserica Fundenii Doamnei, biserica mâ-
năstirii Adormirea maicii Domnului din 
Râmnicu sărat, ansamblurile de la Bor-
deşti, mamu şi sfântul Gheorghe nou din 
Bucureşti5. se pare că ar fi deschis chiar o 
şcoală, lângă proprietatea boierului ior-
dache Creţulescu, în mahalaua slobozia. 
murindu-i soţia (1718), după o călătorie 
în sfântul munte, se retrage la mânăsti-
rea mărgineni, împreună cu mezinul său, 
devenit monahul Gherasim. la moartea 

3 numele de Balamuci îşi are etimologia în 
„valea muşii“. muşa era o domniţă din neamul Ba-
sarabilor, care a trăit pe la 1500 şi a murit înecată. 

4 A se vedea Anexa 14.
5 A se vedea Anexa 15.
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fulgerătoare a celui din urmă, tatăl, mo-
nahul Pafnutie se rupe şi mai profund de 
lume, mergând la schitul – de atunci – Ro-
baia, unde pare a-şi avea şi mormântul. 

Pictura bisericii noastre, mai mult 
sau mai puţin păstrată de pe vremea lui 
Pârvu mutu, este foarte afumată astăzi, 
datorită lumânărilor, opaiţelor ori lăm-
pilor care au servit nu doar la iluminarea 
cărţilor de cult ale citeţilor de la strană, ci 
şi la a conferi luminozitate întregului lo-
caş până în 1961, când s-a introdus aici cu-
rentul electric. Fumul s-a vădit a fi însă un 
strat protector. sub acesta, putem bănui 
conţinutul tematic al scenelor iconografi-
ce, racordându-l la erminiile vremii. 

Pictura naosului nu este descrisă 
amănunţit în documentele timpului, astăzi 
fiind aproape înnegrită de fum. Afumată, 
dar nu distrusă! Pe anumite porţiuni mai 
mici s-a încercat spălarea şi s-a observat 
că este păstrată destul de bine. Bolta turlei 
ne dezvăluie, în calotă, ca în orice biserică 
ortodoxă, icoana cu iisus Hristos Panto-
crator (Atotţiitorul), înconjurat fiind de 
medalioane cu chipuri înnegrite. Ar putea 
fi reprezentate, după cum prevăd erminii-
le, cele nouă cete îngereşti. Pereţii verticali 
ai tamburului sunt cilindrici, împărţiţi în 
mai multe registre orizontale paralele, care 
se zugrăvesc de jos în sus. Pe pandantivi 
apar cei patru evanghelişti, cu simbolurile 
specifice. Pe suprafaţa arcurilor mari, care 
susţin turla, între pandantivi, canoanele 
amintesc în general prezenţa celor patru 
reprezentări ale mântuitorului şi medali-
oane de apostoli şi prooroci. Pe intradosul 
arcaturilor, pot apărea personaje din isto-
ria biblică a „vechiului testament“ sau re-
prezentări hristice. 

Altarul este şi el afumat. În centrul 
bolţii altarului, în concă, apare, conform 
prevederilor canoanelor, pe semicalota ab-
sidei, deasupra sfintei mese, chipul maicii 
Domnului cea mai înaltă decât cerurile, 
reprezentată pe tron împărătesc, având în 
braţe sau pe genunchi pe Pruncul iisus şi 
fiind încadrată de cei doi Arhangheli. ştim 

doar atât, că a fost rezugrăvit odată cu 
tâmpla, în stil distinct restului bisericii, pe 
vremea lui Daniil Cantarol, în 18381.

Evanghelist pe pandantivul turlei

icoanele de pe catapetesamă sunt 
neclare, deocamdată, la Aninoasa, însă 
aceste scene nu pot diferi prea mult de re-
gulile comune. 

Catapeteasma conţine, conform re-
gulilor prestabilite, sus, în centru – sfânta 
cruce, între reprezentările maicii Dom-
nului şi a sfântului Apostol ioan; dede-
subt – maica Domnului orantă, mărgi-
nită în dreapta de către: solomon, Aaron, 
ieremia, Daniel, ioan zaharia şi în partea 
stângă de către: Avacum, naum, iezechi-
el, isaia, moise şi David. Dedesubt, icoana 
„Deisis“ sau sfânta treime este mărgini-
tă în dreapta de către sfinţii apostoli Pa-
vel, matei, luca, iacob, Bartolomeu, Filip 
şi în stânga de către sfinţii apostoli toma, 
simeon, Andrei, marcu, ioan, Petru. De-
desubt – praznicele împărăteşti. la stân-
ga: naşterea maicii Domnului, intrarea 
în Biserică a maicii Domnului, Buna ves-
tire, naşterea Domnului, Întâmpinarea 
şi Botezul Domnului. În centru erminiile 
prevăd Cina cea de taină sau sfânta ma-
hramă. la dreapta – schimbarea la Faţă, 

1 Din păcate, sub pictura nu prea reuşită 
a celor doi pictori ion-Pop şi Gărniţă nu mai 
există alt strat, anterior, de pictură, după cum 
reiese din analiza pictorului restaurator. 

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nR. inventAR: 1

2. DenumiReA oBieCtului: icoană sfântul Gheorghe

3. DeŢinătoR: mânăstirea Aninoasa 4. HRAm: „sfântul ierarh 
nicolae“

5. ADResA: comuna Aninoasa, sat Aninoasa 6. JuDeŢ: Argeş

7. AutoR/AtelieR/şCoAlă: 8. DAtARe: secolul XiX

9. mAteRiAl/teHniCă: tempera pe lemn 10. stil: realist

11. DesCRieRe: sfântul Gheorghe în picioare, în mâna dreaptă ţine o cruce şi în stânga o suliţă. 
Poartă veşminte militare: mantie verde, hiton albastru cu crem şi cizme maro. Blicuri aurii pe 
îmbrăcăminte. Aureolă cu urme de aur. Fundal: dreapta-stâlp, stânga-perdea roşie.

12. Dimensiuni (Cm):  
cu ramă: l=90, l=58. rama:5 13. nR. File: 14. GReutAte

15. PRovenienŢA:  
Patrimoniul mânăstirii 16. titlul DeŢineRii: PR. 

17. loC De PăstRARe: B. 18. stARe De ConseRvARe: B.

19. RestAuRARe: 

20. oBseRvAŢii: 

21. evAluARe
22. Fişă intoCmită De 
maica Cecilia 
(ileana-Cornelia leotescu)

23. lA DAtA De
21 septembrie 2006

Floriile, Învierea şi Înălţarea Domnului, 
Pogorârea sfântului Duh şi Adormirea 
maicii Domnului. 

toate frizele sunt despărţite între 
ele, pe orizontală, prin brâuri florale. la 
ieşirea din altar, în stânga şi dreapta, sunt 
zugrăviţi sfinţii Petru şi Pavel, chiar lipiţi 
de tâmplă, tot în paralel observându-se 
icoanele pictate ale sfinţilor Părinţi – în 
stânga sf. ioachim şi în dreapta maica 
Domnului, Pruncă, în braţele ocrotitoa-
re ale sfintei Ana – surprinsă în picioare. 
lângă uşa diaconească din stânga, unde 
ar trebui în general ataşată icoana Înain-
temergătorului, apare o pictură pe lemn 
a icoanei sfântului Gheorghe – posibil 
hram secundar. omolog, în partea dreap-
tă este icoana argintată, de hram, a sfân-
tului nicolae. 
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135Sfântul Nicolae – icoană diaconească aflată în biserică, secolul al XIX-lea

uşile diaconeşti, din lemn, îi re-
prezintă pe cei doi sfinţi arhangheli, 
vegheaţi de câte un înger – în stânga, 
sfântul Arhanghel Gavriil şi în dreapta, 
sfântul Arhanghel mihail. uşile împă-
răteşti, tot din lemn, cu câteva ornamen-
te sculpturale, ne aduc înainte scena Bu-
neivestiri. menţionăm că uşile originale 
se află păstrate în colecţia de obiecte 
religioase a lăcaşului. Au fost realizate 
altele noi, după modelul celor vechi, în 
anul 2011, pictate de către Părintele ilie 
Bobăianu de la mânăstirea slănic. 

Pe peretele din stânga al naosului, 
cu greu putem distinge, într-un noian 
de funingine, chipul mai mult bănuit 
al sfântului Dimitrie. 

organizarea scenelor, de sus în 
jos este: panou mărginit în partea 

superioară de un semicerc, dedesubt o 
reprezentare tip friză, apoi icoane înalte 
de sfinţi în picioare, pe un fond presărat 
cu steluţe. toate registrele orizontale 
sunt despărţite prin brâuri ornamentale 
formate din dusine. Peretele din dreapta 
pare un ocean de negru cu vagi pete gri, 
cu greu sesizând prezenţa icoanei „Dei-
sis“ pe grosimea zidului de lângă prima 
fereastră. A doua fereastră ni-i dezvălu-
ie pe sfinţii Doctori fără de arginţi Cos-
ma şi Damian. Deasupra ferestrelor ve-
ghează îngeri cu aripile deschise. 

Peretele despărţitor dintre naos şi 
pronaos, pe partea dinspre naos ne în-
făţişează Adormirea maicii Domnului, 
înconjurată de apostoli, sfinţii Împăraţi 
Constantin şi elena şi sfinţii Panteli-
mon şi ermolae, Doctori fără de arginţi. 

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nR. inventAR: 4

2. DenumiReA oBieCtului: icoană sfântul nicolae

3. DeŢinătoR: mânăstirea Aninoasa 4. HRAm: „sfântul ierarh 
nicolae“

5. ADResA: comuna Aninoasa, sat Aninoasa 6. JuDeŢ: Argeş

7. AutoR/AtelieR/şCoAlă: 8. DAtARe: sec. XiX

9. mAteRiAl/ teHniCă: tempera pe lemn 10. stil: realist

11. DesCRieRe: sfântul nicolae în picioare, cu mâna dreaptă binecuvântând şi ţinând evan-
ghelia în mâna stângă. Poartă straie arhiereşti. Fundal – dreapta: perdea, stânga: stâlp. Ferecătură 
argint. 

12. Dimensiuni (Cm):  
cu ramă: l=103, l=70 13. nR. File: 14. GReutAte

15. PRovenienŢA: Patrimoniul mânăstirii 16. titlul DeŢineRii: PR. 

17. loC De PăstRARe: B. 18. stARe De ConseRvARe:. 
R

19. RestAuRARe: este necesară, urgent

20. oBseRvAŢii: 

21. evAluARe
22. Fişă intoCmită De 
maica Cecilia 
(ileana-Cornelia leotescu)

23. lA DAtA De
21 septembrie 2006
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Uși diaconești vechi.  

Autorul picturii este necunoscut

Uşi împărăteşti noi. 
Pictor  Monahul  Ilie Bobăianu

Uși diaconești noi 
Pictor Ion Vasiluţă

Deşi atât de greu vizibilă, pictura 
rămâne fascinantă, căci „Arta îşi exer-
cită acţiunea mai departe, chiar când 
din ea nu au mai rămas decât excerpte, 
contururi, pure aluzii.“1

Proiectul de conservare şi restau-
rare a picturii bisericii noastre, întoc-
mit în anul 2009 de către expertul re-
staurator ion Chiriac aruncă noi lumini 
asupra vechilor presupuneri. lumini 
ce s-ar putea dovedi şi ele tot umbre în 
momentul restaurării efective. Căci în 
orice clipă noi şi decisive surprize ne 
pot ieşi în cale de după cea dintâi coti-
tură, de sub primul noian de fum. 

1 Jacob BRuckhaRdt, Artă şi istorie, editu-
ra meridiane, Bucureşti 1987, p. 26. Pictură sub Icoana Împărătească

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nR. inventAR: 51

2. DenumiReA oBieCtului: uşă diaconească

3. DeŢinătoR: mânăstirea Aninoasa 4. HRAm: „sfântul ierarh 
nicolae“

5. ADResA: comuna Aninoasa, sat Aninoasa 6. JuDeŢ: Argeş

7. AutoR/AtelieR/şCoAlă: 8. DAtARe: sec. XiX

9. mAteRiAl/teHniCă: tempera pe lemn 10. stil: realist

11. DesCRieRe: 
sus: Înger cu aripile deschise 
sfîntul Arhanghel Gavriil, cu un hiton auriu, hemation verde. Aripi albe.

12. Dimensiuni (Cm):  
cu ramă: l=200,  l=71 13. nR. File: 14. GReutAte

15. PRovenienŢA: patrimoniul mânăstirii 16. titlul DeŢineRii: PR. 

17. loC De PăstRARe: D. 18. stARe De ConseRvARe: 
B.

19. RestAuRARe: 

20. oBseRvAŢii: 

21. evAluARe
22. Fişă intoCmită De 
maica Cecilia 
(ileana-Cornelia leotescu)

23. lA DAtA De
22 august 2011

Uşi împărăteşti vechi.   
Pictura fiind mult mai nouă, acestea sunt 
mai puţin valoroase decât cele diaconeşti
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139Sfinţi doctori anarghiri

Sfinţi din naosul bisericii, detaliu

se pare că între anii 1677 şi 1730 
pictura originală, aparţinând lui Pâr-
vu mutu, realizată în tehnica „à fres-
co“ ar fi ars1. Cercetările făcute au 
arătat că stratul prim de pictură, aco-
perit acum, cel puţin pe zonele luate 
în calcul, de un al doilea, este foarte 
afumat. De alt fel, ar fi greu de explicat 
de ce la numai jumătate de secol să se 
fi repictat întreaga biserică, mai ales 
că Pârvu mutu era un titan al epocii 
respective. 

Domnul ion Chiriac ne-a asigurat 
că va face tot posibilul să dea la iveală 
cât mai multe dintre frescele lui Pârvu 
mutu. De va fi cu putinţă, se va extrage 

1 Bătrânii satului spun că ar fi năvălit 
cândva turcii, s-ar fi desfrânat în biserica noas-
tră şi apoi ar fi incendiat-o. Filă din proiectul de restaurare a picturii bisericii

Sfânt din naosul bisericii Sfântul Dimitrie, în naosul bisericii
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Pictura lui Pârvu Mutu, peretele de est al pronaosului: Hristos, Maica Domnului, Sfântul 
Nicolae, Sfântul Ioan Botezătorul (a se vedea Anexa 16)

al doilea strat pictural, foarte bine re-
lizat, al zugravilor de la sitaru1.

Cât priveşte pronaosul, turla aces-
tuia o înfăţişează în calotă pe maica 
Domnului „orantă“, oficiind gestul 
străvechi al rugăciunii, înconjurată de 
proorocii mesianici. Peretele despărţi-
tor naos-pronaos are pictată pe partea 
dinspre apus o icoană impunătoare cu 

1 menţionăm că domnul ion Chiriac este 
expert în extragerea picturii şi că a restaurat nu-
meroase biserici zugrăvite de către Pârvu mutu. 
inclusiv bijuteria şi regina acestora – Filipeştii de 
Pădure, care astăzi arată minunat. 

sfântul Gheorghe. se disting cele două 
straturi de pictură suprapuse (Pârvu 
mutu şi Dima, mihai, Badea), însă chi-
purile sunt foarte greu identificabile. 
Colţurile sunt încadrate de patru stâlp-
nici. „Chipurile sfinţilor sunt uscăţive, 
căutătura lor plăcută, veşmintele sim-
ple. se înfăţişează privitorilor ca nişte 
fiinţe ce au trăit numai în post şi înfrâ-
nare, având cugetul îndreptat numai la 
Dumnezeu.“2

2 Ibidem, p. 40.

Turla din pronaosul bisericii
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Arhanghel, frescă din pronaos

Hristos, frescă de pe catapeteasmă

În dreapta uşii de la intrare este 
zugrăvit tudoran vlădescu, „potrivit 
la stat, cu barba mică şi căruntă, îm-
brăcat cu anteriu şi giubea îmblănită 
cu piei albe“1, împreună cu soţia, Ale-
xandra, şi fiica lui, Preda vlădescu. De 
fapt, mai apar aici portretele a unspre-
zece copii – patru băieţi şi şapte fete. 

1 Ibidem, p. 14.

Serafim, frescă din pronaos, pe glaful ferestrei

Sfinţii Chiric şi Iulita, frescă din pronaos, 
pe glaful ferestrei

mitropolitul neofit spune că lui 
tudoran i-au murit şi jupâneasa şi co-
conii, aceştia nefiind consemnaţi în 
documente. numele Ancuţa şi şerban 
se repetă. există două supoziţii: fie unii 

copii mureau şi alţii se năşteau, punân-
du-li-se acelaşi nume în memoria celor 
adormiţi, fie sunt alţi copii din neamul 
boieresc al vlădeştilor. exista în epo-
că obiceiul ca odraslele să fie aduse la 
curtea boierească pentru a învăţa carte, 
după care, se întorceau la casele lor. 

Astfel, „coconii“ sunt: şerban, iorda-
che, Radu, şerban, Bălaşa, Ancuţa, Ancu-
ţa, vlada, Catrina, tudorana, ilinca. tu-
doran ţine cu mâna stângă mânăstirea, iar 
cea dreaptă îi este aşezată pe capul copi-
lului Radu. soţia îi stă de-a dreapta, având 
capul acoperit, după specificul timpului. 

şi mai la dreapta, este chipul Predei, fără 
soţ. spre miazăzi apar Constantin vlă-
descu şi jupânesa stanca. Aceştia au trei 
copii: ilinca, maria şi ion. Alături de ei 
este alt jupân Constandin vlădescu şi ju-
pâneasa maria. De cealaltă parte a feres-
trei, Constandin strâmbeanu1 şi Despina, 
cu fiica lor – Dumitrana. Radu vlădescu, 
feciorul lui Badea, este începătorul ramu-
rii vlădescu – strâmbeanu2. Fiul acestui 

1 Acesta este din neamul lui Badea – unchiul 
ctitorului tudoran. 

2 nume provenind de la moşia de zestre a 
soţiei – stanca, nepoata lui Antonie vodă. 

Boieri Vlădescu, peretele de nord, pronaos Cocon al boierilor Vlădescu, frescă din pronaos
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Radu este Constantin strâmbeanu, ca-
maicam al olteniei şi Consilier imperial 
al Austriei în timpul ocupaţiei. În dreap-
ta uşii este zugrăvit mitropolitul Daniil, 
care ţine cu mâna dreaptă mânăstirea şi 
cu stânga cârja arhierească. Poartă man-
tie lungă şi mitră, are faţa uscăţivă, e blând 
şi plăcut1. lângă el, apare chipul mona-
hului Hrisantie. zidul de miazănoapte 
ne dezvăluie portretele lui Constantin 
mavrocordat, cu barba mică, neagră, ni-
colae mavrocordat cu barba albă, mai la 
stânga este Grigore al ii-lea Ghica, rudă 
cu mavrocordaţii, în timpul domniei sale 
(1733-1735) terminându-se rezugrăvirea 
mânăstirii. 

Cei doi ctitori2, tudoran vlădescu, 
reprezentat în stânga intrării şi mitro-
politul Daniil, în dreapta, susţin, ca în 
orice tablou votiv3, biserica. Aceasta nu 
este complet albă, aşa cum a ajuns până 
la noi. 

1 G. m. ionEscu, Istoria Mitropoliei Ungro-
vlahiei, editura Atelierele socec, 1906, vol. ii, 
p. 319.

2 Gr. ctizo – a construi, a întemeia. 
3 lat. votivus – făgăduit zeilor, făcut pen-

tru că s-a făgăduit. 

Biserica mânăstirii Aninoasa era 
înconjurată de mai multe brâuri orna-
mentale florale, dintre care, s-a păstrat, 
fragmentar, doar cel de sub cornişă. În 
plus, tabloul indică nişte ancadramente 
ale panourilor laterale ale bisericii, anca-
dramente de consolidare – probabil – din 
piatră de râu ori cărămidă – în concor-
danţă cu turlele din cărămidă aparentă 
ale cuhniei şi fostului cuptor de pâine. 

Preotul ioan Răuţescu spunea cu 
privire la exteriorul bisericii că „au fost 
zugrăviţi sfinţi în tablourile de sus, dar 
acum e spoit totul cu var“. Acest lucru nu 
este vădit de tabloul votiv. Pictura ar pu-
tea fi ulterioară celei din 1710, ori chiar 
inexistentă. Preotul paroh theodor Po-
pescu menţiona în răspunsul la chesti-
onarul solicitat de către echipa Comi-
siunii monumentelor istorice chiar în 
primii ani ai secolului al XX-lea că „pe 
dinafară au fost văruiţi sfinţi la 1845“4.

Cât priveşte portretele ctitorilor, 
acestea exprimă, încă o dată, caracterul 
novator al artei portretistice a lui Pâr-
vu mutu. Până la sfârşitul secolului al 

4 A se vedea Anexa 17.

Boieri Vlădescu - peretele de sud, pronaos 

Xvi-lea ctitorii apăreau reprezentaţi pro-
totipal în tablourile votive. se urmărea 
accentuarea prestigiului domniei sau al 
marii boierimi în ierarhia socială a tim-
pului, fiind neglijată individualizarea ce 
conferă unicitate portretelor. valoarea 
documentară prevala asupra celei artisti-
ce. secolul al Xvii-lea, prin contactul cu 
Apusul, facilitează înnoirea viziunii artis-
tice, trecându-se de la portretele simbo-
lice la cele cu nuanţă mai realistă, indivi-
dualizate. la mutu, exponent al moderni-
zării amintite, chiar şi chipurile de sfinţi 
militari sunt individualizate. el extinde 
tablourile votive, cel mai vechi portret al 
său pe o ctitorie cantacuzinească fiind 
cel de la Filipeştii de Pădure – Aga ma-
tei Cantacuzino cu soţia şi copiii, în total 
55 de personaje. la măgureni apar 60 de 
personaje, grupate pe familii, în trei pla-
nuri, într-o atmosferă de nobleţe. Fiecare 
personaj are atribute personale, indivi-
dualizante. Femeile pot impresiona prin 
frumuseţe, bărbaţii prin autoritate. unii 
membrii au priviri acute, alţii nostalgice, 
putându-se diferenţia şi prin trăsături 
anatomice – un nas cârn, o faţă rotundă. 

Sfinţii Zosima şi Maria Egipteanca,  
frescă din pronaos

Biserica mânăstirii. Detaliu din tabloul votiv

Detaliu din tabloul votiv, situat în  pronaos

Daniil Aninoşanul şi Hrisantie, tablou votiv

uneori, ca la măgureni ori Filipeşti, 
unde vătaful lucrărilor este reprezen-
tat cu chip energic, mâini bătătorite şi 
degete groase, Pârvu mutu îşi pictează 
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colaboratorii, zugravi ucenici ca stan, 
Radu, marin sau nicolae. la Filipeşti 
regăsim şi un autoportret al pictorului, 
înveşmântat boiereşte, ţinând în mână 
o icoană. 

legea frontalităţii este submina-
tă – alt element novator – corpul fiind 
uşor întors spre dreapta. Fizionomia 
este fin conturată, hotărârea privirii 
distonând cu firavitatea trupului. 

Revenind la descrierea pictu-
rii din pronaosul bisericii mânăstirii 
Aninoasa, cum deschizi uşa îngustă 
de la intrare, în partea stângă, pe gro-
simea zidului1, este zugrăvit proorocul 
iona, înghiţit de chit. 

Deasupra, tot pe grosimea zidu-
lui, este pictat iisus – emanuel2, re-
prezentare a lui iisus adolescent, bi-
necuvântând. tema specifică tradiţiei 
bizantine apare şi în pictura de la mol-
doviţa ori suceviţa. În partea dreaptă 
este simbolizată parabola inorogului3. 
tema inorogului de pe glaful intrării 
în pronaos, ca şi la bolniţa Coziei, este 
specifică picturii lui Pârvu mutu. 

Aceasta, împreună cu tablourile 
zugrăvite pe bolta pridvorului în jurul 
chipului mântuitorului, tablouri ce re-
prezintă un soi de animale monstruoa-
se – unele au cap de om – şi împreună 
cu portretele lui Ţar Chir, Ţar Por, Ţar 
Alexandru, Ţar nabucodonosor, tot din 
pridvor, ne aduc înainte conţinutul căr-
ţilor populare4. ele au manifestat o spo-
rită influenţă asupra picturii bisericeşti. 

spre exemplu, scene din romanul 
„varlaam şi ioasaf“ apar în pictura a nu-
meroase mânăstiri – la neamţ, în clopot-
niţă, ori la mânăstirea Hurez. Parabola 

1 Glaful intrării.
2 ebr. „cu noi este Dumnezeu“.
3 lincorn/inorog – animal fabulos, un fel de 

cal cu corn în frunte, simbol al virginităţii şi pu-
rităţii medievale, frecvent utilizat în compoziţia 
blazoanelor. 

4 „Alexandria“, „varlaam şi ioasaf“, „zodi-
acul“, „Fiziologul“, „Floarea darurilor“ etc. 

inorogului s-a bucurat de o răspândire 
deosebită în pictura murală românească5.

Constantin Mavrocordat, frescă aflată în 
pronaos, pe peretele de nord

Peretele de est, pronaos

5 În multe mânăstiri din moldova – spre 
exemplu, la suceviţa, iar în Argeş – la Băjeşti, 
Câmpulung. 

Iona înghiţit de chit, frescă din pronaos,  
pe glaful intrării

Pilda inorogului, frescă din pronaos, pe 
glaful intrării

Parabola omului urmărit de ino-
rog face parte dintr-o serie de alte 
parabole1, ea fiind tâlcuită de către 

1 uneori, anumite scene ori detalii de pic-
tură religioasă nu se explică prin evangheliile 
canonice. Acesea apar ca urmare a inspiraţiei 
apocrife. Astfel, naşterea Domnului în peş-
teră, lângă un bou şi un asin este inspirată de 
„evanghelia Pseudo matei“ şi de „Protoevan-
ghelia lui iacob“. Cu acelaşi punct de pornire, 
avem icoane care Îl înfăţişează pe mântuito-
rul, scăldat de către salomeea şi zelonia. Pe o 
piatră funerară de la Biserica Bărboi din iaşi 
apar sculptate de către grecul Andrei Caridis la 
1850 două scene parabolă: pelicanul, însânge-
rându-şi pieptul pentru a-şi reînvia puii ucişi 
de şarpe şi „roata lumii“. 

n. Cartojan2 astfel: inorogul este chi-
pul morţii ce urmăreşte neamul lui 
Adam; prăpastia în care cade – lumea 
şi cursele ei; copacul de care se prin-
de – viaţa scurtă, aspidele ce ies din 
malul de lângă el – cele patru stihii 
ale trupului omenesc, balaurul din 
prăpastie – rânza iadului, stropii de 
miere ce curg din ramuri – dulceaţa 
trecătoare a acestei lumi. 

Portretul lui Ţar Alexandru, în 
pridvorul bisericii noastre, îl înfăţi-
şează pe protagonistul „Alexandriei“. 
Acesta este, în versiunea româneas-
că, fiu al unui preot magician al tem-
plului lui Ammon. vine la olimpiada 
ca trimis al zeului. Apariţia îi este 
supranaturală: cap de leu, picioare de 
vultur, coadă de aspidă şi două aripi, 
una de aur, alta neagră. Fiinţa supra-
naturală are rol de mediator al princi-
piului patern. Raporturile eroului cu 
aceasta motivează lupta erou – mon-
stru. o posibilă semnificaţie a relaţi-
ilor dintre erou şi principiul patern 
o furnizează etnologia, amintind de 
identificarea erou – animal totemic. 

elementele animalelor ce alcă-
tuiesc monstrul sunt inspirate din 
„Fiziolog“. Astfel, leul – împărat al 
tuturor „gadinilor“ (animalelor) de-
ţine locul suprem în ierarhia aces-
tora, având corespondente celeste 
şi alchimice. vulturul este în religia 
egipteană zeul prin excelenţă, în ide-
ograma sa fiind determinate toate nu-
mele zeilor în hieroglife. vulturul are 
o natură solară, trăsătura ce-l apro-
pie de phoenixul grecesc. Aspida se 
aseamănă şarpelui, fiind veninoasă, 
însă moartea provocată de aceasta nu 
este neplăcută. Culoarea aripilor co-
respunde naturii eroului tocmai prin 

2 A celor patru racle, a privighetorii, a puiu-
lui de căprioară ori pilda despre cetatea care-şi 
schimbă împăratul anual - cf. nicolae Cartojan, 
Cărţile populare în literatura românască Bucu-
reşti, editura enciclopedică română, 1974. 
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Bolta pridvorului

Horă, pandantiv pe bolta pridvorului

Monahi neînşelaţi, pandantiv pe bolta pridvorului Monahi înşelaţi, pandantiv pe bolta pridvorului

complementaritatea sa opozantă, de 
aparent antagonism1.

În „Floarea Darurilor“ sunt date 
definiţii concise şi clare ale unor vicii 
sau virtuţi, puse apoi în legătură cu 
câte un animal. Puterea – leu; temerea 
– iepure; bărbăţia sufletească – şoim; 
îngâmfarea – păun; dărnicia – vultur; 
linguşirea – sirenă; prevederea – fur-
nică; nebunia – bou sălbatic; drepta-
tea – matcă; adevărul – puiul de pre-
peliţă; minciuna – cârtiţa. Acestea au 
la bază tratatele de ştiinţă ale naturii 
din evul mediu, cunoscute în occi-
dentul latin sub numele de „Bestiarii“ 
şi în orient ca „Fiziolog“. 

la noi, traducerea „Fiziologului“ 
s-a realizat după varianta sârbească 
a lui Damaschin studitul. Prima par-
te cuprinde o descriere a vieţuitoa-
relor, iar cea de-a doua înfăţişează 
interpretarea lor morală. obiceiurile 
vietăţilor sunt reliefate prin trăsături 
legendare şi naive, amestec de animo-
zităţi de ordin confesional. influenţa 
acestor cărţi populare asupra pictu-
rii pridvorului bisericii noastre este 
vădită, după cum relevam anterior, 
de tablourile (cuprinzând animale şi 
păsări, unele cu cap de om, un balaur 
cu şapte capete, un inorog, două gor-
gonii, precum şi nişte clădiri) din al 
doilea registru ce înconjoară chipul 
mântuitorului de pe boltă. 

În primul registru circular, îm-
prejurul acestei icoane a lui Hristos, 
apar reprezentate zodiile, motiv pre-
luat din literatura astrologică şi de 
prevestire, ca şi în pridvorul de la Col-
ţea sau pe exteriorul peretelui dinspre 
apus al voroneţului. 

Puţin mai jos, în colţurile de sub 
boltă, pe pandantivi, apar două hore 
de femei, de o parte cinci – putând 

1 Auriul şi negrul – corespondente ale 
naturii duale, diurnă şi nocturnă, solară şi 
selenară. 

reprezenta cele cinci simţuri, de cea-
laltă şase; cărora li se cântă din bu-
cium, corn, tobă şi vioară. ele sunt 
simbol pentru ispitele lumeşti. Ală-
turi de acestea se pot observa două 
grupuri de călugări, unul care se în-
dreaptă spre biserică, altul – numai 
trei fraţi – încadrat de către doi îngeri 
cu săbii, simbolizând călugării ce s-au 
lăsat amăgiţi, călcându-şi legământul 
faţă de Dumnezeu. 

Cele mai multe din aceste repre-
zentări iconografice le vom putea uşor 
explica, pentru că au teme biblice. Al-
tele, însă, au teme profane, ce e drept, 
înrâurite de religie. ele, însă, având 
originea în unele texte vechi popula-
re, mai puţin cunoscute decât „Biblia“, 
vor rămâne, de cele mai multe ori, 
nelămurite în mintea noastră. (…) se 
repetă veşnica problemă a raportului 
dintre creştinism şi artă; dar „creşti-
nism“ luat în sensul larg, cuprinzând 
şi fondul de legende, datine şi super-
stiţii religioase admise de Biserică, 
uneori chiar încurajate de ea.“2

Registrul tematic pictural al 
pridvorului are multe puncte comu-
ne cu cel întâlnit în operele lui Pâr-
vu mutu. Abundă aici elementele din 
realitatea locală introduse în scenele 
biblice – martirii sunt decapitaţi cu 
ferăstrăul şi psaltirea lui David devine 
în pridvorul nostru cobză autohtonă. 
la biserica de la Gura văii zugravul 
autoportretizat ţine o cobză, iar Ana 
– fata gazdei zugravilor – poartă, ca şi 
fetele ce întruchipează ispitele de la 
Aninoasa, un costum popular. În prid-
vorul bisericii de la Avrig, Judeţul si-
biu, pe unul din pandantivi este picta-
tă o horă de tinere fete însoţite de cân-
tăreţi la cobză şi ţiteră. Acelaşi tip de 
horă apare şi la Hurez, Colţea, Cozia 
sau Jgheaburi. la Râmnic şi Câineni 

2 Dan simionEscu, „originea unor teme 
iconografice româneşti“, în B. I. X., nr. 3/1942, 
p. 43.
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erau reprezentate hore de filozofi şi 
sibile, însă, în cazul nostru, protago-
niştii sunt ţărani români. Asistăm la 
o laicizare a picturii religioase medi-
evale. „erminia are un vădit caracter 
popular.“1 În epocă prevalează alego-
riile şi simbolurile de factura înlocui-
rii conceptului abstract de „ispită“ cu 
o fetişcană în port popular. 

Pentru Preotul Constantin Bobu-
lescu2 este clar că pridvorul bisericii 
mânăstirii Aninoasa, în care horele de 
femei pot ilustra „Psalmii 148 şi 150“, 
asemănătoare celor de la Colţea, a fost 

1 Ibidem, p. 46.
2 Preot Constantin BoBulEscu, Vieţi de zu-

gravi, Bucureşti, editura Fundaţiei Culturale 
mihail Kogălniceanu, 1940, pp. 10-19.

pictat de către Pârvu mutu însuşi sau, 
împreună cu „tovarăşi de lucru care 
vor fi scăpat din vedere sau n-au găsit 
cu cale a mai trece alături de ei şi pe 
tânărul Pârvul“. la 1730, când s-a pic-
tat pridvorul, Pârvu mutu era călugăr 
la mărgineni. Deci, oricum nu mai era 
„tânărul Pârvul“; stilul însuşi, nu este 
cel al lui mutu. se poate ca marele zu-
grav să fi coordonat lucrările şi uceni-
cii săi să fi urcat pe schele, deşi chiar 
şi această supoziţie este mai mult do-
rită, decât probabilă3.

3 Pictorul restaurator ion Chiriac ne asi-
gură că prin stilul său, pictura pridvorului de la 
Aninoasa şi-i revendică drept autori pe cei trei 
zugravi de la sitaru. 

Frontispiciul bisericii

Pictură din pridvorul bisericii, latura de sud

Pictură din pridvorul bisericii, latura de nord
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Descriind hora de la Aninoa-
sa, Constantin Bobulescu spune că 
„e o scenă lumească, […] se petrece 
în localitate, pe una din muscele, cu 
nelipsiţii copaci. Deci fetele care al-
cătuiesc hora, îmbrăcate în rochii în-
florate şi cu ilice cu margini îmblănite 
sau veste de sub care ies cămăşile cu 
mâneci largi, unele şi cu puişori pe 
ele, joacă în deplină natură de ţară, 
îndemnate de melodia trâmbiţaşului, 
a vioristului şi de acompaniamentul 
unui cobzar. (…)

Aceeaşi horă, din acelaşi psalm, 
însă din pridvorul bisericii Colţea 
din Bucureşti e alcătuită din fete îm-
brăcate cu catrinţe în plii, negre, pe 
la poale având ţesături naţionale, 
cu acelaşi ilic cu mânecile cămăşi-
lor strânse. taraful de lăutari stând 

tot pe de lături, e acoperit de tobo-
şari, surlaşi şi doi acompaniatori cu 
instrumente străine ţării noastre.“1 
scena se petrece tot în natură, printre 
copaci, dar cadrul este mai restrâns. 
„Ceea ce ne atrage luarea aminte în 
aceste hori este principalul personaj, 
care pare a le şi conduce, deosebin-
du-se prin vârstă, îmbrăcăminte şi 
rostul ei. o caţaveică fără mâneci cu 
marginile îmblănite, lăsată mai jos 
de genunchi, deşi de culoare deosebi-
tă, e de aceeaşi croială. Capetele bro-
boadei celei de la Colţea sunt trase pe 
sub caţaveică, pe când ale celei de la 
Aninoasa sunt aduse după gât, după 
cum muscelencele, precum şi din 

1 Preot Constantin BoBulEscu, Vieţi de..., 
p. 12.

Pictură din pridvorul bisericii, peretele de est

alte părţi ale ţării noastre, cu marame 
lungi ştiu să-şi împodobească aşa de 
minunat capul.“1

Bolţile pridvorului, circulare, în 
ambele părţi, cuprind scene ce sur-
prind minuni ale sfântului nicolae, 
patronul bisericii. specificăm că am 
tipărit un pliant care cuprinde aceste 
scene, extrem de educative, atât pen-
tru copii, dar şi pentru cei mari2.

legat de hramul3 purtat de bi-
serică, aşa cum arată pisania, icoana 
de pe frontispiciul lăcaşului şi cea 
de deasupra porţilor, de pe zidul ex-
terior – acesta trebuie să fie sfântul 
nicolae. 

1 Ibidem.
2 A se vedea Anexa 18.
3 slv. hramu – patron.

sfântul nicolae este unul dintre 
cei mai iubiţi sfinţi la români, motiv 
pentru care patronează numeroa-
se biserici. Paraclisul poartă hramul 
sfinţilor mari mucenici Gheorgheşi 
Dimitrie, ale căror chipuri apar, însă, 
şi în biserica mare4. Din acest motiv 
s-au creat unele confuzii în privinţa 
patronilor celor două zidiri. 

Reprezentarea vieţii şi a minuni-
lor sfântului nicolae este frecventă 
în pictura bisericilor noastre ortodo-
xe. În timpul domniei lui Petru Rareş, 
propagarea dreptei credinţe deveni-
se modalitate de apărare naţională. 
Duşmanii patriei şi ai religiei noastre 

4 sfântul Gheorghe pe peretele despărţitor 
naos – pronaos, iar sfântul Dimitrie, pe peretele 
exterior al bisericii, în dreptul sfântului Altar. 

Deisis, pictură din pridvorul bisericii, deasupra intrării
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contestau cultul sfinţilor, motiv pen-
tru care, viaţa sfântului nicolae, pic-
tată pe exteriorul bisericilor – prid-
vorul de la Părhăuţi – devenise simbol 
al apărării ortodoxiei. Aceeaşi temă 
este ilustrată şi în registrul pictural al 
naosul Bisericii sfântul nicolae Dom-
nesc din Curtea de Argeş, ori în cel al 
exonartexului Catedralei Cuvioasa 
Parascheva a episcopiei Romanului. 
la Roman, se remarcă scena potoli-
rii furtunii prin elementele novatoare 
ale peisajului marin, ce amintesc de 
tablourile flamande. În pridvorul bi-
sericii mânăstirii Aninoasa, sunt re-
prezentate şaisprezece scene din viaţa 
patronului bisericii. Pe calota din par-
tea de nord – izbăvirea de sabie a celor 
trei voievozi trimişi în Frigia, alun-
garea diavolilor, potolirea furtunii, 

scăparea lui vasile şi readucerea lui 
la părinţi, precum şi scena ajutorării 
bărbaţilor de la gura Râului tanais să 
ajungă la moaştele sfântului nicolae. 
spre sud, apar alte minuni ale sfântu-
lui – izbăvirea celor trei fete de des-
frâu prin pungile de aur dăruite pe as-
cuns, apariţia sfântului în visul împă-
ratului, înfruntarea lui Arie şi reabili-
tarea sfântului de către însuşi Hristos 
prin „evanghelie“ şi de către maica 
Domnului prin omofor, scăparea fiului 
lui Agricola de Amira şi copilăria mi-
nunată a sfântului, care a supt doar de 
la sânul drept al maicii sale. 

Continuând descrierea picturii 
prid vorului, în partea dreaptă este 
zugrăvită scena înmulţirii pâinilor în 
pustiu, iar în stânga scena răstignirii 
şi câteva mucenicii. Căderea îngerilor 

Tronul Hetimasiei, pictură din pridvorul bisericii, deasupra intrării

răi apare spre apus, deasupra intrării 
în pridvor. 

sub aceste două tablouri, circu-
lar, dinspre dreapta spre stânga, sunt 
pictate scenele întruchipând crearea 
lumii, căderea şi alungarea din Rai a 
protopărinţilor noştri, Adam şi eva. 
Acest gen de friză este frecventă şi 
în pictura altor biserici ortodoxe ro-
mâneşti. Adam1 este reprezentat, în 
finalul ciclului, muncind pământul, 
iar eva este blestemată să procreeze 
în dureri, ca în sculptura faţadei Bi-
sericii san Petronio din Bolonia, rea-
lizată de către Jacopo. la voroneţ, pe 
peretele nordic, apare Adam arând şi 
secerând, iar eva torcând – probabil 
în acelaşi mod este reprezentată şi la 
Aninoasa. la Hurez avem de-a face 
cu o evă laică, tânără, cu părul bălai 
pe umeri de sub o calotă roşie, înveş-
mântată într-o rochie purpurie. stilul 
este menţinut şi la Arnota. Copia de 
la Govora nu mai atinge acelaşi nivel 
artistic. 

Deasupra uşii, în registrul cel 
mai de sus al frontonului bisericii, o 
variantă reuşită a icoanei „Deisis“2 
– Îl reprezintă pe Hristos ca împă-

1 ebr., om, de la adamah – pământ. 
2 Gr., rugăciune de mijlocire.

rat, „Christ de majesté“ – aşezat pe 
tron, ţinând „evanghelia“ închisă şi 
binecuvântând. De-a dreapta şi de-a 
stânga Îi stau intercesorii – mijloci-
tori pentru neamul omenesc – mai-
ca Domnului – Biserica legii noi şi 
sfântul ioan Botezătorul – Biseri-
ca „vechiului testament“. Această 
reprezentare aminteşte de ritualul 
Proscomidiei, cele dintâi părticele 
din agneţ fiind scoase pentru cei doi. 
Adesea nucleu al „Judecăţii de apoi“, 
locul ocupat de această icoană este 
variabil, fiind aproape nelipsită din 
biserici. Încă din 1311 era prezentă în 
naosul de la sântămărie orlea. vari-
ante interesante ale temei, ce merită 
amintite, sunt cele sârbeşti, care o 
reprezintă pe sfânta Fecioară în veş-
minte de regină (milişăuţi, voroneţ, 
săuceni), sau cea de la suceviţa – ii-
sus pe tron e înlocuit de sfânta tre-
ime, având o cruce la mijloc. Aceasta 
iese dintr-un disc cu Pruncul, ac-
centuând caracterul euharistic al 
compoziţiei. 

În pridvorul bisericii mânăstirii 
Aninoasa, sub reprezentarea „Deisis“ 
apare „tronul (H)etimasiei“3, aproape 
nelipsit din pictura medievală – Hu-

3 Gr. etoimisis – pregătire.

Pisania bisericii
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mor, voroneţ, Hurez, Criscior, în ju-
deţul Hunedoara. Pe tron este aşezată 
„evanghelia“, sfântul Duh în chip de 
porumbel şi o cruce. lângă acesta, înge-
nuncheaţi, protopărinţii, Adam şi eva, 
întruchipând neamul omenesc şi în pla-
nul cel mai îndepărtat, cete de îngeri. 

uneori, această reprezentare 
este aşezată pe pereţii turlei Panto-
cratorului, ca un tron gol, înconjurat 
de uneltele patimilor lui Hristos – 
turla mare a bisericii de la Bălineşti. 
la Probota, scena este amplasată pe 
peretele exterior de est. 

De sub „tronul Hetimasiei“, pro-
naosul este vegheat de pisania in-
scripţionată cu litere chirilice în pia-
tră, consfinţind actul fondării mânăs-
tirii de deasupra uşii de la intrare: „Cu 
vrerea tatălui şi cu ajutorul Fiului şi 
cu săvârşitul sfântului Duh, ziditu-s-
au această svântă biserică den teme-
lia ei cu îndemnarea cinstitului mare-
lui arhiereu părintele nostru sfântul 
nicolae ciudotvoreţ, ca să fie besea-
rică de mir, dentru osteneala robului 
lui Dumnezeu tudoran biv vel Clucer 
i jupâniţa ego Alexandra. iar când au 
fost la săvârşitul svintei besearici, 
despărţindu-l Dumnezeu de soţie de 
s-au pristăvit, primit-au cinul înge-
resc de s-au călugărit, şi-i fu numele 
teodosie monah. şi au numit svânta 
bisearică să fie mânăstire de obşte de 
călugări, în zilele luminatului Domn 
io Duca voevod. m-ţa septembrie dni 
20 leat 7186 (=1677), Pis. Popa stan ot 
Băjeşti.“1

Pisania bisericii noastre, ca şi cea 
a paraclisului, nu prezintă alte par-
ticularităţi artistice deosebite, deşi 
epoca lui şerban Cantacuzino şi a lui 
Constantin Brâncoveanu era bogată 
în reprezentări sculpturale în piatră – 
mai ales simboluri heraldice. 

1 Pr. ioan RăuţEscu, Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 13.

uşa de la intrare este înconjurată 
de ornamente sculptate în piatră, for-
mând un ancadrament nu prea înalt, 
care, pe lângă funcţionalitatea este-
tică, o avea şi pe aceea practică de a-i 
opri pe otomani să intre călări în bise-
rică, pentru a o profana. 

Pisanie situată  
în foișorul intrării spre paraclis

Ancadramentul intrării în biserică
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Mai jos, tot pe timpanul uşii de 
intrare, sub scenele deja prezentate, 
în cele două părţi apar alte tablouri: în 
dreapta – un grup de evrei cu bărbi lun-
gi, trişti la chip şi un grup de agareni 
cu turbane. În urma lor Ţar Chir, Ţar 
Por, Ţar alexandru şi nabucodonosor1. 
Lângă uşă, cu mâna dreaptă indicând 
Judecata de apoi, e pictat Moise, ală-
turi de capul acestuia fiind inscripţi-
onate cuvintele: „Vedeţi voi iudeilor şi 
voi agarenilor pe care L-aţi răstignit? “. 
În paralel, în stânga, sunt reprezentate 
cete de sfinţi, cuvioşi şi mucenici. sub 
acestea – grădina raiului, împrejmuită 
cu ziduri, păzită şi încuiată. La acelaşi 
nivel, în dreapta apare scena tăierii 
pruncilor de către irod, prezentă şi în 
naosul Bisericii Doamnei din Bucu-
reşti. Deasupra tuturor acestora sunt 
reprezentaţi apostolii – câte şase în fi-
ecare parte. 

astăzi, zidurile sunt scrijelite, ta-
blourile fiind zgâriate, pe alocuri dis-
tingându-se nume şi ani, cuprinşi, cu 
aproximaţie, între 1896 şi 1932. ace-
laşi gen de zgârieturi intrate în patina 
istorică se observă şi în cazul pereţilor 
paraclisului. 

Deşi mai nou cu aproape un secol, 
pe alocuri – pridvorul şi peretele din 
stânga – pictura acestuia a căzut îm-
preună cu tencuiala. o explicaţie plau-
zibilă, deşi nefondată documentar, ar fi 
aceea că şi pe aici vor fi trecut unii de-
ţinuţi în perioada în care la aninoasa a 
funcţionat Jandarmeria. această afir-
maţie îşi găseşte suportul în expresiile 
argotice scrijelite pe pereţi. 

turla nu mai păstrează nici ea 
icoana centrală, ci doar chipurile apos-
tolilor, care o înconjoară, pe pandan-
tivi. În general, în iconografia medi-
evală, fiecare evanghelist era însoţit 

1  Ţar Por, nabucodonosor, alexandru Ma-
cedon, tirus şi iezechia, populari în hagiogra-
fie, apar şi pe alte biserici ca şubeşti şi sfântul 
Gheorghe din Câmpulung Muscel. Apostoli, fresce din pridvorul bisericii
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sau substituit de simbolul său: Marcu 
– leu, Matei – înger, ioan – vultur şi 
Luca – taur1. În cazul paraclisului nos-
tru, toţi evangheliştii sunt vegheaţi de 
îngeri. 

Catapeteasma este mai bine con-
servată, pe partea interioară dinspre 
altar a tâmplei apărând jertfa lui avra-
am. Fisurile i-au fost curăţate, chituite 
şi injectate2.

1 simboluri ce însoţesc sfinţii Doctori ai 
Bisericii catolice: ambrozie cu îngerul, augustin 
cu vulturul, Grigore cu taurul şi ieronim cu leul. 

2 atare intervenţii se fac astfel: se curăţă de 
praf fisura cu aer comprimat, se spală şi se lasă 
să se usuce, se introduc ştuţuri din P. V. C. cu di-
ametrul puţin mai mare decât ştuţul pompei de 
injecţie. ştuţurile se bagă în zid cel puţin 10 cm cu 
rotopercutanta la distanţa de 20-30 cm şi la orice 
schimbare de direcţie a fisurii. apoi se chituieşte 
cu ipsos fisura la suprafaţa zidului, cu multă aten-
ţie, pentru a nu afecta pictura. se injectează apă 
cu pompa în fisură de jos în sus până ce apare apa 
la ştuţurile următoare. se lasă să se usuce, apoi se 
injectează soluţia de lapte de ciment cu aracet de 
jos în sus, până ce apare la ştuţul următor. 

icoanele din altar (3/4 m) sunt vag 
inteligibile. În urma intervenţiei din 
1997 a Direcţiei Monumente istorice, 
tâmpla mai păstrează, pe anumite por-
ţiuni, bucăţi de hârtie japoneză3.

Peretele din stânga ne aduce îna-
intea privirilor un fragment din scena 
anastasis4 (restul fiind surpat), iar pe 
cel din dreapta observăm, de sus în jos: 
Cina cea de taină, schimbarea la Faţă 
şi icoane de sfinţi – Gheorghe, Proco-
pie, nichita, trifon. În anul 1997, Di-
recţia Monumente istorice a interve-
nit pentru a curăţa şi a stopa degrada-
rea picturii paraclisului prin pensula 
pictorului Viorel Grimalschi5.

3 Hârtie cu fibră lungă, fără liant, cu ph = 
7, neutru. 

4 Învierea Domnului.
5 Conform teoriei moderne, restaurarea se 

opreşte la un stadiu care să nu afecteze originali-
tatea primă a operei. anumite scene sunt incom-
plete. reprezentarea „anastasis“, spre exemplu, 
conţine un Hristos fără cap. Deşi icoana nu este 

Raiul – detaliu

Raiul – frescă din pridvorul bisericii, aflată în partea stângă a uşii

Tăierea pruncilor de către Irod – frescă din pridvorul bisericii,  
aflată în partea dreaptă a uşii
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Cele două geamuri prezintă în 
grosimea zidului portretele Doctorilor 
fără de arginţi, sfinţii anarghiri, des în-
tâlniţi în picturile murale româneşti, 
cum ar fi la Biserica sfântul nicolae 
Domnesc de la Curtea de argeş – se-
colul al XiX-lea, ori la Densuş – 1443, 
reprezentaţi cu linguriţa şi cutia de 
medicamente, sfinţii Cosma şi ioan – 
geamul de lângă altar, respectiv Chir şi 
Damian – cealaltă fereastră. 

trecerea din pridvor (pronaos) 
[3/5m] în paraclis (naos) [4/5m] se 

scoasă din cult şi expusă în muzeu, ci face parte 
din peretele unei biserici în cult, pentru a nu se 
altera valoarea istorică, respectându-se norma de 
bază a restaurării – reversibilitatea – se vor putea 
folosi tehnici speciale. tehnica velatură sau ne-
utru pentru partea de jos – picioarele sfinţilor – 
unde se pot utiliza argotic numitele „zemuri de 
jeg“ (“aqua sporca“), nuanţe neutre, care dau un 
fond unitar, nedistonant. şi tehnica ritocco sau 
trateggio pentru restul picturii – chipuri, corpuri 
ale sfinţilor. acestea din urmă duc la un aspect 
unitar, compact al picturii – privită de la distanţă. 
iar de aproape, porţiunile adăugate se văd în dungi 
(trateggio) sau în punctuleţe (ritocco), astfel că se 
păstrează şi valoarea istorică. 

face prin cinci trepte placate cu pia-
tră de Vratza în anul 2000. şi în para-
clis, ca şi în biserică, apar simboluri 
vegetale şi florale înconjurând naosul 
printr-o bandă aşezată în partea de 
jos a peretelui. Fondul de steluţe, pe 
care sunt aşezaţi sfinţii, aminteşte, ca 
în multe alte biserici, legătura uman 
– cosmic din spaţiul sacru. În secolul 
al  XViii-lea circulau şabloane de mo-
tive decorative în teritoriul central 
european: vrejuri, vase cu flori – ca în 
paraclisul aninoşean, păsări, animale 
fantastice, blazoane, scuturi, însemne 
heraldice, amintind de arta populară, 
laică. 

În cazul bisericii noastre, aces-
te motive s-au păstrat doar fragmen-
tar, fiind acoperite cu tencuială din 
ciment, stimulent iminent al igrasiei. 
Fragmente vagi de reprezentări flora-
le arată că acestea existau şi în firidele 
prezente în majoritatea încăperilor. 

ele apar şi pe grosimea zidului ce 
formează tâmpla. atât în paraclis, cât 

Turla paraclisului

şi în biserică, tâmpla1 este de zid – nu 
obişnuita catapeteasmă din lemn – ca 
şi la Biserica izvorul tămăduirii – Ma-
vrogheni, la Mânăstirea antim – Bucu-
reşti, la Mânăstirea snagov ori la Bor-
zeştiul lui ştefan cel Mare. 

Sfinţi ierarhi, frescă din altarul paraclisului 

Ca element arhitectural, intrarea 
în paraclis se face printr-o boltă se-
micirculară din cărămidă simplă, fără 
alte profile decât penetrarea golurilor 
de ferestre, care preiau intersecţia în-
tre golul ferestrei şi bolta cilindrică a 
culoarului. Bolţile sunt rezemate pe 
console proeminente. 

1 Gr. templon.

Sfânt, frescă din altarul paraclisului

Altarul paraclisului

Catapeteasma paraclisului
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163Evanghelişti zugrăviţi pe pandantivii turlei

Sfântul Procopie, frescă din naos

Sfântul Nichita, frescă din naos Catapeteasma paraclisului, detalii
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Sfânt, frescă din naosul paraclisului

Naosul paraclisului, peretele de sud

Sfânt zugrăvit în naos,  
pe stâlpul catapetesmei

Sfântul şi dreptul IoachimSfinţi anarghiri, frescă din naos
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Pictură pe glaful ferestrelor

Naosul paraclisului, peretele de nord 

Pictură pe glaful ferestrelor

Înainte de 1950

Înainte de 1950

2001

Clişee vechi, clişee noi – paraclisul
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arhitectura exterioară constă în 
îmbinarea a trei registre orizontale – re-
gistrul mai evazat al soclului şi alte două 
registre exprimate în faţadă printr-o di-
ferenţă de tratare a ornamentaţiei. ast-
fel, registrul cu ferestrele paraclisului, 
tratat simplu şi registrul amplasat sub 
streaşină, ornamentat cu ocniţe. arhi-
tectura exterioară descrisă, cu firide în 
acoladă, înalte şi ascuţite şi cu un rând 
de medalioane circulare peste brâu este 
foarte plastică. Paraclisul este aşezat pe 
postament înalt. turla este caracteris-
tică arhitecturii Ţării româneşti, prin-
tr-o succesiune de ferestre înguste pe 
plan octogonal, cu retrageri succesive 
ale unor arcade ce îmbogăţesc în mod 

armonios aspectul turlei. sub streaşină, 
ca şi în cazul câmpului faţadei, s-a prac-
ticat o succesiune de profile care înco-
ronează decoraţia prin care se încheie 
în înălţime turla paraclisului. 

Putem distinge la Mânăstirea ani-
noasa două epoci arhitecturale. Prima, 
specifică perioadei de început a acesteia 
la 1677, reprezentată prin decorul exte-
rior al bisericii cu panouri dreptunghiu-
lare şi arcade în semicerc, chenarul uşii 
cu sculptura săpată puţin adânc şi fără 
„modelaj“, cu arcul în acoladă şi chena-
rele de ferestre în festoane de la clădiri-
le de pe latura de miazăzi. a doua epocă 
este descrisă prin decorul cu arcade 
în acoladă ascuţită de la paraclis, prin 

Ornamente,  
frescă din paraclis 

Clişee vechi, clişee noi – paraclisul

2003

2005 Altarul paraclisului
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medalioanele ce formează un fris între 
brâu şi cornişă şi prin partea superioară 
a clopotniţei, toate specifice secolului al 
XViii-lea. 

alături de arhitectură şi pictură, 
nu putem să nu amintim valoroasele 
icoane şi odoare din timpuri de demult. 
icoana1, o reprezentare perceptibilă a 
divinului, este o necesitate, decurgând 
din caracterul concret al sentimentului 
religios. icoana2 este cunoaştere şi ado-
rare a lui Dumnezeu. Valoarea artistică 
este subordonată celei religioase, aşa 
cum arăta eminescu – „Credinţa zu-
grăveşte icoanele-n biserici.“ icoana 
este nici mai mult, nici mai puţin, decât 
„o teologie în culori“3. ea poate deveni 
poartă spre Dumnezeu, deschisă prin 
rugăciune: „Un călugăr îşi astupase cu o 
icoană singura ferestruică a chiliei sale, 
iar din ea se deschidea o privelişte mi-
nunată (…) De ce astup eu fereastra voi 
nu veţi înţelege, căci frumuseţea acestei 
lumi eu n-am nici o plăcere să o contem-
plez. şi asta deoarece călugărul contem-
pla frumuseţea lumii de sus şi nu voia 
să-şi abată atenţia de la ea.“ (sfântul 
Varsanufie de la optina). 

icoana împărătească a Maicii 
Dom nului Hodighitria4, o reprezintă pe 
aceasta cu faţa spre privitor, cu Prun-
cul pe braţul stâng, arătându-L cu cel 
drept. Globul din mâna Mântuitorului 
ce apare în varianta originală, aparţi-
nând, se pare, sfântului apostol Luca, 
este înlocuit aici cu „evanghelia“. a fost 
îmbrăcată în argint cu banii familiei ar-
senescu (Mihail şi elena) în anul 1870. 
totodată, icoana de hram a sfântului 
ierarh nicolae a fost argintată de către 
Dionisie aninoşanul. Cele două sunt 
considerate ca făcătoare de minuni şi 

1 Gr. eikon – asemănător.
2 Mihail Diaconescu, Prelegeri de esteti-

ca..., vol. i, p. 131.
3 savatie Baştovoi, Idol sau icoană? , edi-

tura Marineasa, 2004, p. 5.
4 Gr. odigos – călăuză. 

vindecătoare de boli. sfinţenia vine din 
credinţă, e drept. Dar nu putem nega 
efectul sporit taumaturgic al anumitor 
icoane. acestea sunt datate, de către 
preotul theodor Popescu, împreună cu 
celelalte de pe catapeteasmă într-un ra-
port cerut de Comisiunea Monumente-
lor istorice cu anul 1813. 

trebuie să amintim şi alte icoane 
vechi, din lemn: Mântuitorul înconjurat 
de cei 12 apostoli, sfântul nicolae, sfân-
tul Gheorghe, Maica Domnului, având 
inscripţionaţi anii 1914, 1915. icoana 
Mântuitorului de la tâmplă şi a sfântu-
lui Gheorghe au trecut pe ele anul 1831. 

o icoană de dimensiuni mai mici, 
îmbrăcată în argint aurit, reprezentân-
du-L pe Hristos – Pantocrator are în-
crustat pe ea anul 1867. 

alte două icoane vechi5, cu aureole 
stucate, de pe tâmpla originală (1677) 
îl pot avea ca autor, foarte posibil, pe 
Pârvu Mutu. În stil italo-cretan6, sunt 
foarte plastic realizate, cu o interesantă 
structură paleologă a figurilor. repre-
zentarea Deisis şi sfântul nicolae se 
găsesc la mânăstirea noastră, în timp ce 
sfântul Gheorghe şi Maica Domnului, 
tot de pe catapeteasmă, sunt la Biserica 
Kretzulescu din Bucureşti. 

În secolul al XViii-lea, icoanele 
aveau un stil oarecum arhaic, rustic. era 
frecventă în acest veac, dar şi în cel ur-
mător, icoana biografică, în care figurile 
sfinţilor erau încadrate de mici scene 
zugrăvite pe marginea panoului, cu epi-
soade din viaţa sfântului (panegiric). 
atare icoane se păstrează şi în pronao-
sul bisericii noastre. 

5 aceste icoane sunt amintite şi de către Pă-
rintele ioan răuţescu, fiind, însă, nedeterminate. 
el numeşte şi o altă icoană „mică, ce se află dea-
supra uşilor împărăteşti, lucrată numai din argint 
suflat cu aur“, pe care astăzi nu o mai cunoaştem. 

6 Constanţa costea, „icoanele de la ani-
noasa şi unele probleme ale imaginii în Ţara 
românească în a doua jumătate a secolului 
XVii şi începutul secolului Viii“, în Studii în 
onoarea lui Mircea Porumb, Cluj, 2003, p. 221.

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 2

2. DenUMirea oBieCtULUi: icoană Maica Domnului

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM: „sfântul ierarh 
nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare: sec. XiX

9. MateriaL/teHniCĂ: teMPera Pe LeMn 10. stiL: reaList

11. DesCriere:
Maica Domnului în picioare, flancată în partea de jos de câte 4 heruvimi în fiecare parte. 
Pruncul Hristos este ţinut pe braţul stâng. el ţine în mâna stângă „evanghelia“, deschisă, 
având inscripţionat cu litere chirilice: „Duhul Domnului peste Mine pentru care M-a trimes a 
binevesti săracilor…“ Ferecătură argint. este vizibilă ştanţa meşterului argintar. 

12. DiMensiUni (CM):  
cu ramă: L=100, l=74 13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa: Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: B. 18. stare De ConserVare: r.

19. restaUrare: este necesară, urgent
20. oBserVaŢii: 
Plăcuţă metalică în centru, jos, cu inscripţia cu slove chirilice: „această sfântă icoană s-au 
îmbrăcat cu banii răposatului Mihalache arsenescu şi soţia sa elena, spre veşnică pomenire 
şi iertarea păcatelor la sfânta Mânăstire aninoasa … 1870“

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De 
Maica Cecilia 
(ileana-Cornelia Leotescu)

23. La Data De
21 septembrie 2006
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B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar:  
13 (38)

2. DenUMirea oBieCtULUi: icoană Hristos

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM:
„sfântul ierarh nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare: 1867

9. MateriaL/teHniCĂ: ulei pe lemn 10. stiL: rusesc

11. DesCriere: 
Hristos – bust. Ferecată. Ferecătură din argint aurit, aurul abia perceptibil. Hristos binecu-
vintează cu mâna dreaptă, în stânga ţine o cruce. aureolă în relief, cu anul inscripţionat, cu 
ştanţa breslei de aurari care a efectuat-o. ancadrament ornamental.
12. DiMensiUni (CM):  
cu ramă: L=26, l=22, g=2,5. 13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa:  
Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: D. 18. stare De ConserVare: B.

19. restaUrare: 

20. oBserVaŢii: 

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De 
Maica Cecilia  
(ileana-Cornelia Leotescu)

23. La Data De
21 septembrie 2006

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 3

2. DenUMirea oBieCtULUi: icoană Hristos

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM: „sfântul ierarh 
nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare: sec. XiX

9. MateriaL/teHniCĂ: tempera pe lemn 10. stiL: realist

11. DesCriere: Hristos în picioare, cu mâna dreaptă binecuvintează, cu stânga ţine „evan-
ghelia“ deschisă, având inscripţionat cu slove chirilice „Veniţi la Mine cei osteniţi şi împovă-
raţi…“. Poartă un hiton roşu şi un hematon albastru, cu blicuri aurii. aureola – cu urme de aur. 
Fond verde închis. 

12. DiMensiUni (CM):  
cu ramă: L=90, l=64. rama: 5

13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa:  
Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: B. 18. stare De ConserVare: B.

19. restaUrare: 
20. oBserVaŢii: 

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De 
Maica Cecilia 
(ileana-Cornelia Leotescu)

23. La Data De
21 septembrie 2006
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B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 11

2. DenUMirea oBieCtULUi: icoană Hristos (Deisis)

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM: „sFântUL 
niCoLae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: posibil Pârvu Mutu 8. Datare: 1677

9. MateriaL/teHniCĂ: tempera pe lemn 10. stiL: itaLo-Cretan
11. DesCriere: Hristos pe tronul de judecată, binecuvântând cu mâna dreaptă, cu evan-
ghelia sprijinită pe genunchiul stâng, ţinută cu mâna stângă. evanghelia are copertă aurie şi 
tranşă roşie cu dungi aurii. Hristos poartă un hiton grena şi un hematon verde, cu foiţă de aur 
şi argint. tronul auriu cu motive florale negre şi margine maro are pe el o pernă roşie. Hristos 
ţine picioarele pe un mic piedestal aşezat pe podeaua verde. Piedestalul are pe el o pernă ro-
şie. Hristos este flancat de către Maica Domnului, în dreapta, îmbrăcată în roşu şi auriu, şi de 
către sfântul ioan Botezătorul în stânga, îmbrăcat în verde şi maro. Hristos, Maica Domnului 
şi sfântul ioan au aureole aurite, stucate, cu motive vegetale. Urmează un chenar interior în 
perle reliefate, aurii. apoi, cei 12 apostoli, şase de o parte şi şase de cealaltă parte, îmbrăcaţi în 
nuanţe de verde şi roşu. Fondul este auriu. epititlu cu roşu, litere greceşti: „Dulcele iisus“. 
12. DiMensiUni (CM): 
L=99, l=75, g=5. rama:4 13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa:  
Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: D 18. stare De ConserVare: B.

19. restaUrare: 
20. oBserVaŢii: alte două icoane surori, de pe catapeteasma originală a Mânăstirii ani-
noasa, Maica Domnului ipsilotera şi sfântul Gheorghe pe tron, se află actualmente la Biserica 
Kretzulescu din Bucureşti.

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De 
Maica Cecilia  
(ileana-Cornelia Leotescu)

23. La Data De
21 septembrie 2006

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 12

2. DenUMirea oBieCtULUi: icoană sfântul nicolae

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM: „sfântul ierarh 
nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: posibil Pârvu Mutu 8. Datare: 1677 

9. MateriaL/teHniCĂ: tempera pe lemn 10. stiL: italo-cretan
11. DesCriere: sfântul nicolae pe tron, cu mâna dreaptă binecuvântând şi ţinând evanghelia 
în mâna stângă, sprijinită pe piciorul stâng. sfânta evanghelie are coperta aurie şi tranşa roşie cu 
dungi aurii. sfântul nicolae poartă un stihar alb cu reflexe verzi şi dungi negre, un epitrahil – vizibil 
în partea de jos – de culoare crem, cu negru şi ciucuri roşii, un sacos roşu-vişiniu cu blicuri negre şi 
crem şi cu marginile verzi şi un omofor alb cu cruci roşii şi dungi orizontale de aceeaşi culoare spre 
extremităţi. sfântul stă pe un tron aurit, cu motive florale de culoare neagră, cu marginile violet cu 
crem şi cu patru ornamente gen făclii colorate cu verde şi roşu la spătar. Pe tron este o pernă roşie. 
Picioarele sfântului stau pe o pernă violetă, aşezată pe podeaua verde. Fondul este auriu. epititlul 
deteriorat, scris cu litere greceşti, roşii. Chenar marginal stucat, cu ornamente vegetale, aurit. 
12. DiMensiUni (CM):  
cu ramă: L=99, l=67, g=5. 
rama:4

13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa: Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: D. 18. stare De ConserVare: B.

19. restaUrare: 

20. oBserVaŢii: alte două icoane surori, de pe catapeteasma originală a Mânăstirii ani-
noasa, Maica Domnului ipsilotera şi sfântul Gheorghe pe tron, se află actualmente la Biserica 
Kretzulescu din Bucureşti.

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De 
Maica Cecilia  
(ileana-Cornelia Leotescu)

23. La Data De
21 septembrie 2006
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sfeşnicele împărăteşti din lemn au 
în partea de jos trei vulturi cu câte două 
capete şi aripile întinse. Mai sus – îngeri, 
ramuri, viţă cu struguri, împletituri şi alte 
podoabe. neavând vreo dată inscripţio-
nată, sunt specifice secolului al XViii-lea, 
cu siguranţă datând din acea perioadă. se 
pare că ele au fost realizate în anul 1712 
de către însuşi sfântul antim ivireanul1. 
exilat sau autoexilat la aninoasa, în urma 
unor neînţelegeri pe care le avusese cu 
domnitorul de atunci, viitorul sfânt Con-
stantin Brâncoveanu2.

1 a se vedea anexa 18.
2 acest fapt ne arată încă o dată normali-

tatea sfinţeniei. Mântuirea şi desăvârşirea se 
dobândesc prin parcurgerea unui drum sinuos, 
cu numeroase căderi şi ridicări. 

Cărţile de demult ne spun că mitro-
politul picta, sculpta şi chiar minia. alte 
două sfeşnice asemănătoare, din lemn de 
păr, se pare că ar fi făcute de aceeaşi mână 
tot în răstimpul cât antim ivireanul a stat 
la aninoasa şi se află astăzi la biserica 
satului Jupâneşti. Preotul aurelian Fu-
iorescu, paroh la Coşeşti între anii 1932 
şi 1971, păstra o carte veche cu o impor-
tantă însemnare3. Cum că acelaşi viitor 
sfânt antim ivireanul, în acelaşi context 
nefast al exitenţei sale, ar mai fi sculptat 
şi actuala uşă a bisericii de la Coşeşti. 

3 Cartea s-a rătăcit, însă mai trăiesc încă 
persoane care atestă existenţa ei, care au ţi-
nut-o în mâini. 

Sfeşnicele de la 
Mânăstirea Aninoasa 
sculptate de Sfântul 

Antim Ivireanul
Hristos

Sfântul Gheorghe

Maica Domnului

Sfântul Nicolae

Icoane din pronaosul bisericii, secolul al al XX‑lea
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la adamklissi (no. 3) şi a modelului în 
ghips al aceluiaşi monument restaurat 
(no. 5). astăzi, majoritatea exponatelor, 
au fost preluate de către Muzeul naţi-
onal de artă. Însă, uşile aninoşene, fie 
plecate în rusia, fie distruse în unul din-
tre cele două războaie mondiale, nu s-au 
mai regăsit. 

Putem arunca o privire istorică 
asupra zidurilor aninoasei – ceea ce 
s-a şi făcut cel mai adesea. Dar putem 
realiza şi un studiu artistico-arhitec-
tural, ca în paginile anterioare. Căci 
„există lucruri adânci, care în lumina 
artei pot fi înţelese mult mai limpede 
decât în lumina ştiinţei.“1

Pentru Dostoievski, salvarea lumii 
venea prin „frumos“. ortodoxia por-
neşte în formulările ei estetice de la 
„frumuseţe“, ca atribut al divinităţii2. 

1 Blaga, Lucian: Pietre pentru templul meu, 
Bucureşti, editura Cartea românească, 1920, p. 18. 

2 Mihail Diaconescu, Prelegeri de..., p. 5. 

Frumuseţea devine cale de înălţare a 
omului spre Dumnezeu, echivalând cu 
apropierea de acesta. arta spirituali-
zează lumea. „adevărul artei creştine 
este trăit parţial prin participarea sim-
ţurilor în actul contemplaţiei estetice. 
Dar simţurile nu ne pot spune totul des-
pre adevărul artei. adevărul artei creş-
tine poate fi trăit numai prin credinţă, 
respectiv prin deschiderea sufletului şi 
a întregii fiinţe, prin lucrarea harului.“3 
Cu siguranţă că şi artiştii care au con-
tribuit la desăvârşirea mânăstirii noas-
tre vor fi fost inspiraţi de lucrarea haru-
lui, numai astfel Mânăstirea aninoasa 
rămânând actuală după atâtea secole. 

3 Ibidem. 

Imagini din colecţia muzeală  
a Mânăstirii Aninoasa

numeroase odoare de cult s-au 
pierdut de-a lungul timpului. În 1832, 
„olimpiada monahia Miţcovaca“ dona 
mânăstirii un potir lucrat în argint şi 
suflat cu aur1, care nu se mai păstrează. 
acele obiecte care totuşi mai există în 
lăcaş au fost inventarite şi alcătuiesc 
astăzi o micuţă colecţie a mânăstirii. 
Deşi săracă, obiectele au fost aranjate 
într-o ordine care să evidenţieze tema-
tic istoria lăcaşului căruia îi aparţin. a 
apărut, astfel, un gen de depozit vizita-
bil, care are un dublu avantaj – pe de o 
parte, patrimoniul poate fi văzut, pe de 
alta, obiectele sunt bine conservate, fi-
ind supravegheate şi îngrijite2.

Preotul ioan răuţescu menţiona 
în monografia sa (de la 1933) prezenţa 
în naos, pe lângă stranele cântăreţi-

1 Pr. ioan Răuţescu,  Mânăstirea Aninoa-
sa..., p. 36. 

2 a se vedea anexa 20.

lor, a altor 24 de strane vopsite pentru 
popor, iar în pronaos a 16 strane fără 
podoabe deosebite. acestea, fără va-
loare artistică şi deteriorate în mare 
parte, au fost înlocuite cu altele noi, 
care ies din tonalitatea simplităţii prin 
încărcătura sculpturală. 

În fostul Muzeul naţional de anti-
chităţi din Bucureşti se păstrau uşile ori-
ginale de la altarul Mânăstirii aninoasa, 
catalogate cu numărul 52-54, alături de 
cele ale bisericii Valea Mare din Judeţul 
Muscel3. ele erau expuse în sala a iii-a, 
alături de alte sculpturi în lemn, în piatră 
şi în marmură, inscripţii, mumii egip-
tene, fresce, tablouri şi modele în gips. 
această sală, cea din urmă a muzeului, 
a căpătat denumirea de „sala trofeu-
lui“, după inscripţia monumentului de 

3 G. tocilescu, Catalogoul Muzeului Na-
ţional de Antichităţi din Bucureşti, Bucureşti, 
imprimeria statului, 1906. 

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 6. 

2. DenUMirea oBieCtULUi: sfeşnic împărătesc

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM: „sfântul nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: sfântul antim ivireanul 8. Datare: sec. XViii

9. MateriaL/teHniCĂ: lemn de păr 10. stiL: brâncovenesc

11. DesCriere:
sculptat, la bază are trei vulturi bicefali cu aripile întinse. Mai sus – îngeri, ramuri, viţă cu stru-
guri, împletituri. 

12. DiMensiUni (CM): L=174 13. nr. FiLe: 14. GreUtate
15. ProVenienŢa:  
Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: B. 18. stare De ConserVare: B.

19. restaUrare:

20. oBserVaŢii:

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De
Maica Cecilia  
(ileana-Cornelia Leotescu)

23. La Data De
21 septembrie 2006
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VII. Și noi ne‑am rugat aici 
 

 – ÎnsCrisUri Pe eVanGHeLii–
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VIII. Gânduri de suflet la final

„Cine apucă pe calea căutării se va 
întâlni cu îndoiala…“

(novalis)

La finalul studiului de faţă, când 
toate documentele, aflate până acum în 
vrafuri înalte, au fost reaşezate, ordo-
nate şi cuminţi, curăţate de praful se-
colelor, în rafturile ce le servesc drept 
„locuinţă“, în încheierea acestei dorite 
monografii, încă mai avem nelămuriri. 
Ceaţa îndoielii ne mai întunecă privi-
rile minţii. aceasta, analizând doar din 
exterior. Căci, odată îngenuncheaţi în 
paraclisul atât de micuţ şi de cald, în-
aintea icoanei Maicii Domnului, orice 
incertitudine se îndepărtează. orice 
contur vag prinde formă. ochii sufle-
tului se luminează…

„este greşit a spune că istoria unei 
mânăstiri constă în a şti data când s-a 
zidit, când s-a refăcut, când s-a pic-
tat biserica respectivă. Ci istoria unei 
mânăstiri este negrăită, este tainică. 
Doar Dumnezeu o cunoaşte cu adevă-
rat, deoarece istoria unei mânăstiri se 
măsoară prin nevoinţele monahilor, 
prin lacrimile şi rugăciunile care se fac 
pentru lumea întreagă.“1

Cuvine-se, dar, să nu reproşăm! 
Cuvine-se, dar, să mulţumim! Creato-

1 Mărturie athonită în România, Pelerina-
jul arhimandritului efrem, octombrie 2002, 
Omilii. Sinaxe. Conferinţe, sf. Mânăstire Vato-
pedi, Muntele athos, 2004. 

rului şi aleselor creaturi prin care lu-
crează. să nu irosim timpul cu regrete, 
nici cu pierderea esenţialului într-un 
prea mare lux de amănunte. 

În această lume în care „toţi se 
nasc spre a muri şi mor spre a se naş-
te“, în care „toate-s vechi şi nouă 
toate“2, unde cad aceleaşi frunze în ilu-
zia unei alte toamne, pe acest pământ 
mereu însetat de lacrimile muritorilor, 
fără siguranţa pe care ne-o oferă cre-
dinţa suntem pierduţi. iată cum îi apar 
unui arhimandrit ortodox lumea şi 
omul văzute fără Hristos: „Înhămat la 
jugul timpului şi al spaţiului, omul tra-
ge după el universul. Încotro anume? 
spre ce stânci prăpăstioase îl va con-
duce, spre ce înălţimi de gheaţă de din-
colo de timp şi de spaţiu? toţi oamenii, 
toate seminţiile, toate popoarele, toate 
generaţiile sunt deopotrivă înhămate 
la acest îndoit jug pe care-l trag cu ane-
voie, zi şi noapte, împinşi de o putere 
invincibilă. Îl trag şi se împiedică, cad 
şi se pierd. La ce bun? Cine îi înjugă 
ca apoi să nu-i mai desjuge niciodată? 
o, timpul ! spuneţi-mi taina timpului! 
timpul, amarnică povară. şi spaţiul? – 
Frate geamăn şi de suferinţă al timpului. 

2 Mihai eminescu, Poezii, editura de stat 
pentru Literatură şi artă, Bucureşti, 1957.

nu există nimic mai tragic şi ni-
mic mai trist ca neamul omenesc înhă-
mat la jugul apăsător al timpului şi al 
spaţiului. trage după sine timpul fără 
să cunoască nici natura, nici sensul şi 
nici scopul acestuia. trage după sine 
spaţiul, dar nici natura, nici sensul şi 
scopul acestuia nu le cunoaşte. absen-
ţa scopului îl conduce, aşadar, în cap-
tivitatea absurdului! absenţa scopului 
rivalizează cu absurdul, dar tragicul 
câştigă întotdeauna.“1

să nu ne lăsăm, deci, înhămaţi la 
jugul spaţiului şi al timpului. să nu ui-
tăm că înainte de a construi biserici din 
lut ori piatră, trebuie să ne ridicăm altar 
în inimi, înainte de a înălţa ziduri măre-
ţe, trebuie să ne înălţăm ochii spre cer, 
împreunându-ne mâinile în rugăciune. 
nu s-ar fi cuvenit să prindem condeiul 
cu mâna pentru a nota aceste pagini, 
fără ca degetele ei să se fi strâns mai 
înainte, treimic, spre închinare. 

Dacă datele din această lucra-
re vi se par incomplete, acolo unde 

1 arhim. iustin PoPovici, Omul şi Dumne-
zeul-Om, editura Deisis, sibiu, 1997, p. 41.

stângăcia autorilor nu vă lămureşte pe 
deplin, încercaţi să păşiţi dincolo de 
porţile de stejar ale mânăstirii aninoa-
sa. Locurile vor vorbi ele însele. Căci 
fiecare metru pătrat păstrează ceva 
din sfinţenia egumenilor şi a monahi-
lor de demult, a viitorului mitropolit al 
Ungrovlahiei, a milostivului arhiman-
drit Dionisie, a lui teodosie – fost agă 
tudoran. Lăsaţi de-o parte numerele 
de inventar şi cifrele astronomice, re-
prezentând întinsele hotare ale moşii-
lor!… Veniţi la aninoasa şi priviţi soa-
rele cum răsare şi cum apune dincolo 
de ziduri. 

Veniţi să vedeţi pădurile de fag din 
depărtare – împovărate de zăpadă iar-
na şi atât de frumos colorate pe timpul 
toamnei. Veniţi să auziţi clopotul Vlă-
dicăi Daniil răsunând, parcă din aeter-
num, în nopţi înstelate şi înmiresmate 
de primăvară peste văile şi dealurile 
dimprejur!…

oare cum veţi putea atunci pune 
stavilă cuvintelor, ce vor curge parcă: 
„Mari şi minunate sunt lucrurile tale, 
Doamne şi niciun cuvânt nu este de 
ajuns spre lauda minunilor tale!“? … 
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IX. Decalog al evlaviei 
 

– DesPre aninoasa În Presa ConteMPoranĂ1 –

Munţii se deschid în semicerc, 
ca o coadă de păun, etalînd întrea-
ga paletă de culori a verii. Pleoapa se 
strânge peste ochi de-atâta strălucire 
şi numai după o vreme te lasă să vezi, 
printr-o deschizătură subţire, locul 
acela înconjurat de albastru, roşu, 
galben şi verde, mai ales verde în toa-
te nuanţele. Văzut aşa, prin deschi-
zăturile zgârcite ale pleoapelor, satul 
aninoasa pare un loc ireal, o icoană 
a unei lumi dispărute. Mai întâi pri-
virea se opreşte pe casele scufundate 
în umbra grădinilor, aşezate rânduri, 
rânduri de-a lungul străzii, precum 
curtenii dinaintea împăratului; se-
meţe, cu cerdacuri de lemn cocoţate 
pe temelii înalte de piatră, cu ferestre 
largi, care par a cuprinde întreg cerul 
în sticla lor. 2

Pădurea coboară dealul spre mat-
ca Bratiei, parcă Însuşi Dumnezeu ar 
fi scris, cu cerneală verde, o epistolă 
de dragoste aninoşenilor. Mânăstirea 
întărită cu ziduri de la poalele ei pare 
o pecete dumnezeiască. Pe scrisoarea 
verde de la poalele dealului cad sea-
ra lacrimi de stele, turlele mânăsti-
rii închipuind autograful de iubire al 

Domnului pentru aceste locuri, pentru 
cei ce se închină cetăţii sale, Mânăsti-
rea aninoasa. 3

Ca o trecere între două lumi: una 
concretă, plină de grijile existente 
şi-n mânăstiri, presărată cu eforturi 
şi renunţări şi o alta inefabilă, în care 
lucrurile şi oamenii sunt translucizi 
şi imponderabili, în care imposibilul 
devine posibil; o trecere între două 
realităţi, una cotidiană, deseori ne-
plăcută şi o alta paralelă, nu mai pu-
ţin adevărată, ba chiar poate mai ade-
vărată, dacă se poate spune aşa: ca în 
jocurile copilăriei, când abandonam 
decorul din curtea casei pentru a plon-
ja în basm, devenind, la o simplă poc-
nitură din degete, prinţi şi prinţese 
care călăreau inorogi pe drumuri de 
stele. această pendulare între reali-
tăţi, ca un leagăn care te duce când mai 
aproape de pământ, când mai aproape 
de cer, te poate ameţi. Dar totdeauna 
te bucură. Pentru noi, profanii, poate 
fi o bucurie de o clipă. Pentru călugări 
este, însă, o bucurie continuă. o bucu-
rie pe care o îmbracă odată cu haina 
îngerească: o bucurie pe care se sfiesc 
să o descrie, dar pe care o trăiesc sufle-
teşte profund… În ţinutul legendar al 
Muscelului, plin de biserici şi mânăs-
tiri ridicate din poruncă domnească 
de meşteri mari, mânăstirea aninoasa 

3 ion vulPe, „Mânăstirea aninoasa – scri-
soare de la Dumnezeu“, în Cronica Română, 4 
mai 2001. 

1 am ales pentru acest capitol 10 citate 
reprezentative din ziare şi reviste ale secolului 
XXi, pe care le-am pus cap la cap, astfel încât, 
într-o curgere lină, să alcătuiască un Decalog de 
suflet despre aninoasa. 

2 Claudiu tâRziu, „Pe argeş în jos/Într-un 
loc frumos“, în Formula AS, anul XXii, nr. 1035 
(35) 30 august-6 septembrie 2012) 

are un destin special, clădită ca preţ al 
unei vieţi salvate de pe butucul călău-
lui, înfrumuseţată din preaplinul su-
fletesc al unui zugrav de geniu, sfântul 
lăcaş a trecut prin vremuri de cumplită 
restrişte. Jefuită şi închisă la ordinul 
lui Cuza vodă, pângărită de jandarmii 
interbelici şi comunişti, aninoasa a re-
născut din cenuşa istoriei, iar maicile 
care vieţuiesc în ea spun că este o mi-
nune a sfântului nicolae1.

Bunăoară un lucru inedit care s-a 
întâmplat la aninoasa este faptul că o 
parte dintre oamenii care au contribu-
it la salvarea şi apoi renaşterea mânăs-
tirii au purtat sau portă numele sfân-
tului nicolae2.

aninoasa este mai întâi un loc al 
durerii şi al jertfei. numai târziu, după 
ce îl vei fi dezghiocat de istoria sa, îl vei 
descoperi ca pe unul al bucuriei. Mâ-
năstirea a fost ridicată pe un jurământ 
şi a supravieţuit printr-un miracol3.

De îndată ce treci masivele porţi 
de lemn ale sfântului aşezământ, parcă 
ai păşi într-o altă lume. o cetate a Du-
hului sfânt, în care nu se intră decât cu 
inima curată. Zidurile ce o împrejmu-
iesc o apără nu doar de năvălirile altor 
neamuri, aşa cum se întâmpla cu seco-
le în urmă, ci şi de ispitele lumii. ob-
ştea de maici de aici împleteşte tainic 
rugăciunea cu tăcerea întru slava lui 
Dumnezeu şi pentru păcatele noastre4.

Ziduri uriaşe sprijină cerul. Le 
dai ocol şi liniştea se înfăşoară pe 
tine precum un caier. stai înfăşurat 
în ea dinaintea porţilor imense, fără 
să intri, fără să pleci. este o liniş-
te de prunc aflat la sânul mamei. În 

1 Claudiu tâRziu, „Pe argeş...“. 
2 Mădălin iacob în Mânăstiri ortodoxe, nr. 

91, anul 2012.
3 Claudiu tâRziu,  „Pe argeş...“. 
4 silviu Dascălu, „Popas duhovnicesc la 

Mânăstirea aninoasa“, în ziarul Lumina, mier-
curi, 13 iunie 2012, nr. 133 (2239), anul Viii, 
seria naţională, p. 5.

mijlocul ei se deschide o uşă mică, 
tăiată în una din porţile cele mari. in-
trarea te smereşte, aproape că te obli-
gă să îngenunchezi. odată ce-ai păşit 
dincolo, pătrunzi într-o altă dimen-
siune, în care ai fi putut intra foarte 
bine, poate mai bine, numai cu sufle-
tul, despovărat de trup5.

Din faimoasele păduri de anini de 
odinioară n-a mai rămas decât amin-
tirea şi numele aşezării. Masivitatea 
zidurilor împrejmuitoare conferă 
aşezământului aspectul unei fortăre-
ţe, ambrazurile fiind mărturie acestui 
rol. Formele sunt sobre şi mai puţin 
exigente din punct de vedere stilistic6.

toate le poţi afla în biserica ani-
noasei, dacă te scufunzi în rugăciune, 
atât cât să auzi şoaptele sfinţilor, pes-
te chipurile cărora veacurile au întins 
giulgiuri întunecate. Pânzele de fum 
de lumânare şi praf de noapte, parcă au 
fost ţesute anume de către un păianjen 
fermecat, pentru a proteja divinele feţe 
de ochiul păgân şi de inima haină. În 
firul lor se împletesc aroma tămâieri-
lor, vibraţia cântărilor şi dogoarea mi-
lioanelor de metanii făcute cu gândul 
şi cu sufletul, de creştinii care au căl-
cat pragul acestei biserici. sfinţii par 
înveşmântaţi în borangic de iubire şi 
teamă, de căinţă şi adoraţie. nici chiar 
legendarul Pârvu Mutu nu ar fi putut 
să le picteze această „armură“ aşa cum 
a făcut-o timpul7.

În fiecare cărămidă sau piatră, în 
fiecare bucată de tencuială şi de culoa-
re, străluceşte dumnezeirea frumuse-
ţilor ortodoxe pe care le trăieşte popo-
rul român cu adevărat…8

5 Claudiu tâRziu,  „Pe argeş...“. 
6 Doru căPătaRu, Aninoasa – biruinţa vie-

ţii asupra morţii, în România Turistică, anul 67, 
nr. 173. 174/2003, p. 23).

7 Claudiu tâRziu,  „Pe argeş...“. 
8 Patriarhul teoctist, apud secretar epar-

hial, diacon Daniel Gligore, „Preafericitul teoc-
tist la Mânăstirea aninoasa“, în Argeşul Orto-
dox, anul ii, nr. 82, 13-19 septembrie 2002.
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X. Cele deja spuse, pe scurt

Lucrarea de faţă cuprinde un stu-
diu al datelor geografice, istorice, cul-
turale şi spirituale legate de mânăsti-
rea aninoasa. 

Primul capitol se referă la deta-
lii privind toponimia şi topografia; 
schiţează aşezarea geografică a mâ-
năstirii – pe valea râului Bratia, în 
satul aninoasa, argeş – şi aminteşte 
motivul alegerii denumirii – pădurile 
de anini/arini, arbori înalţi şi drepţi 
din jurul satului şi de pe valea Bratiei 
(Aninoasa>anin). 

Cel de-al doilea capitol prezintă, 
în linii mari, familiile de provenienţă 
şi importantele contribuţii aduse de 
către ctitorii mânăstirii: monahul te-
odosie, mitropolitul Daniil al Ungro-
vlahiei, egumenul Mihail Cojoceanu şi 
Patriarhul iustinian Marina. 

tudoran Vlădescu, devenind mona-
hul teodosie, la moartea soţiei sale, ale-
xandra, a zidit mânăstirea – concepută 
iniţial ca biserică de curte – în anul 1677. 
el a închinat-o mânăstirii Câmpulung. 

Mitropolitul Daniil, fost egumen 
al mânăstirii de metanie – aninoasa, 
a construit stăreţia, cuhnia, mare par-
te a chiliilor şi a realizat numeroase şi 
însemnate acte restauratoare, ca: rezu-
grăvirea bisericii şi mărirea ferestrelor, 
pardosirea ei, construirea pridvorului 
susţinut de şase stâlpi şi a celor două 
turle de zid, construirea unor case cu 
opt camere, a două pivniţe şi a clopotni-
ţei, donând un clopot de 400 kg. 

Mihail Cojoceanu sau tărtăşes-
cu, egumen între anii 1771 şi 1776 a 

construit în 1773 paraclisul cu hramul 
sfinţii Mari Mucenici Gheorghe şi Di-
mitrie în continuarea clădirilor de pe 
latura de nord. 

Patriarhul iustinian Marina este 
cel care a salvat monumentul de la piei-
re, prin restaurarea acestuia, acoperi-
rea cu şiţă şi ataşarea holului de incintă. 

Următorul capitol vizează etape-
le din trecutul şi prezentul mânăsti-
rii, urmărindu-i statutul de-a lungul 
timpului. trecutul lăcaşului cuprinde 
patru etape: de la întemeiere până în 
1778, timp în care a fost închinată mâ-
năstirii de la Câmpulung, apoi, până în 
1812, când egumenii erau rânduiţi de la 
Bucureşti, unde devenise metoc al Mi-
tropoliei; iar între 1812 şi secularizare 
averea mânăstirii era arendată mireni-
lor, din 1863 lăcaşul adăpostind chiar 
un post de jandarmi. Între anii 1863 
şi 1988, regresul  şi-a atins apogeul la 
aninoasa. Perioada ulterioară, consi-
derată contemporană, vizează aportul 
Înaltpreasfinţitului Calinic şi evoluţia 
obştii şi a monumentului până astăzi. 

În acest capitol sunt amintite nu-
mele egumenilor în ordine cronolo-
gică sau ale arendaşilor şi importan-
tele înfăptuiri benefice ori nu pentru 
mânăstire. Merită remarcat Dionisie 
aninoşanul, cel care, după ce lăcaşul 
fusese adus într-o stare dezastruoasă, 
a încercat să întindă o mână de ajutor 
însemnat nu doar aninoasei terestre, 
ci şi celei spirituale. 

Cât priveşte aportul Direcţi-
ei Monumente istorice la repararea 

mânăstirii, acesta nu poate fi neglijat, 
amintind anii 1924-1927 şi 1937-1977 
(când D.M.i. este desfiinţată). interven-
ţia din timpul Patriarhul iustinian Ma-
rina este extrem de însemnată, împie-
dicând degradarea, altfel iremediabilă, 
după cum se pare, a mânăstirii. ansam-
blul, aflat pe lista monumentelor istori-
ce, a făcut paşi uriaşi în ce priveşte resta-
urarea şi renovarea. singură pictura mai 
aşteaptă, înnegurată, să iasă la lumină… 

Următorul capitol descrie valoa-
rea arhitecturii şi a picturii mânăs-
tirii aninoasa, în măsura priceperii 
autorului şi a documentelor sumare 
existente. 

După cum se poate observa, o în-
cercare, mai mult sau mai puţin reuşită, 
de rememorare a istoriei, dezvoltării ori 
regresului mânăstirii, o încercare de re-
vitalizare şi repunere în circuit a infor-
maţiilor legate de aceasta este la final. 

Un pic obosiţi, un pic emoţionaţi, 
poate, de ce să nu recunoaştem şi un 
pic mulţumiţi punem punct acestui 
studiu. Un punct sub care lăsăm loc 
pentru o nouă virgulă, pe care o pri-
mim cu bucurie de la orice binevoitor 
şi mai bun cunoscător al istoriei mâ-
năstirii aninoasa1.

1 a se vedea anexa 21.
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XI. Câteva cuvinte  
pentru alte neamuri… 

1.  MÂNĂSTIREA 
ANINOASA

Mânăstirea aninoasa a fost con-
struită în secolul al XVi-lea, în 1677, de 
către tudoran Vlădescu. acesta făcea 
parte dintr-o familie boierească foarte 
cunoscută şi înstărită. Lăcaşul a fost 
ridicat ca biserică de curte. soţia cti-
torului a murit în anul în care s-a pus 
temelia bisericii. este înmormânta-
tă în pronaosul bisericii. Biserica şi-a 
schimbat funcţionalitatea în mânăsti-
re de călugări, iar aga tudoran a deve-
nit monahul teodosie. 

alt nume care merită a fi amintit 
este cel al lui Daniil, călugărit la ani-
noasa, devenit apoi episcop de Buzău 
şi mitropolit al Ungrovlahiei. acesta 
a restaurat mânăstirea între anii 1722 
şi 1730. a subvenţionat construirea 
pridvorului susţinut de şase stâlpi, 
precum şi a unei a doua turle a bise-
ricii, i-a lărgit ferestrele, a pardosit-o 
cu piatră şi a înălţat clopotniţa, do-
tată cu un clopot de 400 kg, râvnit de 
către mulţi. Mitropolitul Daniil este, 
de asemenea, ctitorul zidurilor ce îm-
prejmuiesc mânăstirea, precum şi al 
clădirilor anexe cuprinse în acestea 
(chiliile, stăreţia, casele dinspre mia-
zănoapte, cu opt încăperi situate dea-
supra a două pivniţe, cuhnia, cuptorul 
de pâine cu turn). 

Un alt egumen ce poate fi trecut în 
rândul ctitorilor aninoasei este Mihail 

tărtăşescu Cojoceanu, care, în 1773, a 
construit paraclisul cu hramul sfinţii 
Mari Mucenici Gheorghe şi Dimitrie, 
poziţionat pe latura de nord. 

Dacă pictura bisericii aparţinea 
faimosului Pârvu Mutu Câmpulungea-
nul (fondator de şcoală de pictură laică 
şi religioasă, promotor al artei portre-
tistice din Ţara românească), numele 
zugravilor paraclisului sunt necunos-
cute. Biserica a fost repictată pe alo-
curi şi reîmprospătată în mare parte 
de către pictorii Mânăstirii sitaru – 
Dima, Mihai şi Badea. 

alături de pictură, arhitectura 
este şi ea impresionantă. Construi-
tă ca o fortăreaţă, grosimea zidurilor 
mânăstirii aninoasa ajunge până la 1, 
86m. Ziduri crenelate, cu orificii de ob-
servare şi contraatacare a duşmanilor. 
Ziduri din piatră şi cărămidă, neten-
cuite. Poate fi menţionată prezenţa a 
două gropniţe cu tuneluri de evacuare 
în caz de pericol, impracticabile as-
tăzi, despre care sătenii spun că duc la 
Câmpulung şi în pădurile de la orizont. 
stilul arhitectural al monumentului 
este brâncovenesc, cu arcade şi firide 
amintind de gotic. 

Cât priveşte statutul mânăstirii, 
aceasta a fost iniţial (1677-1778) în-
chinată Câmpulungului, după dorinţa 
ctitorului, apoi Mitropoliei Bucureş-
tiului (1778-1812). În acest răstimp în-
cepe o ruinare treptată datorată lânce-
zelii egumenilor din Bucureşti, ruinare 
ce va continua până la secularizare 

(1864), perioadă în care mânăstirea 
a fost subordonată arendaşilor. Din 
1864 devine biserică de mir a satului, 
în comunism – depozit al Cooperativei 
agricole de Producţie, după 1993 – mâ-
năstire şi biserică a satului în paralel, 
abia de la 1 octombrie 2001, aninoasa 
revenind la funcţionalitatea iniţială, fi-
ind exclusiv mânăstire. repopulată cu 
maici, obştea numără astăzi 11 vieţui-
toare, împreună cu duhovnicul – Pro-
tosinghelul Clement Păunescu. 

atât revigorarea obştii, cât şi a 
monumentului în sine au fost susţinu-
te şi încurajate de către Preasfinţitul 
Calinic, episcop al argeşului şi Mus-
celului, în eparhia căruia a fost cuprin-
să Mânăstirea aninoasa începând cu 
1988. De-ar fi să spunem câteva cu-
vinte, în final, noi, cei de astăzi, nu am 
putea rosti decât o rugăciune de mul-
ţumire adresată divinităţii. 

2.   THE ANINOASA 
MONASTERY

the aninoasa Monastery was built 
in the seventeenth century, in 1677, by 
tudoran Vlădescu. this nobleman was 
one of the members of a well-known 
family, a very rich one at that time. the 
church was built for the noble house of 
Vlădescu’s family. tudoran’s wife, alex-
andra, died in the same year when the 
church was finished. Her tomb is inside 
the church, in the pronaos. that is why 
the church became a monastery and 
tudoran became the monk teodosie. 

another name which should be 
reminded is the one of the monk Dani-
il, who later became bishop in Buzău 
and metropolitan bishop in Ungrovla-
hia. He was the one who made many 
restorations between 1722 and 1730. 
He built the porch and a second spire 
of the church, made its windows larg-
er and bigger. He also built the walls 
around the monastery. these are 
very thick, between 1.43 and 1.86 me-
ters. they have some crenels through 
which the monks may have seen their 
enemies and defended themselves. 

the monastery is a kind of fortress 
with two burial vaults and two tunnels 
which were ways of escaping when in 
danger, which, unfortunately, are not 
practicable today. the villagers say the 
tunnels lead to Campulung and to the 
woods on the horizon. Daniil is the one 
who has built many houses, the kitchen, 
the abbey and the cells. He has also do-
nated a big bell, weighting 400 kg. 

another superior of aninoasa 
Monastery, called Mihail tărtăşescu 
Cojoceanu, built the chapel in 1773. 
it is situated in the north side of the 
yard. the church is governed by saint 
nicolas and the chapel is governed by 
saint George and by saint Dimitrie. 

the architecture and the paint-
ing of the monastery are also very 
important. the church is painted by 
the famous painter Pârvu Mutu from 
Campulung. He initiated a school of 
laic and religious painting and he is 
considered the initiator of the por-
trait painting in Ţara românească. His 
paintings were restored by another 
two painters – Dima and neacşa – the 
ones who painted the church of sitaru 
Monastery, too. the painting is cov-
ered by candle’s smoke, but it can be 
cleaned, remaining enough clearly. 

ever since it was built, the stat-
ute of the monastery differed. it was 
subordinated to the Monastery of 
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Câmpulung until 1773 (as the founder 
wished). the superiors were from Bu-
charest, because aninoasa was a suc-
cursal of the Metropolitan seat until 
1812. the land of the monastery was 
leased to laymen until the seculariza-
tion and in 1863 became even a police 
office and the church of the village. 

in 1998, aninoasa became a suc-
cursal of argeş and Muscel Bishop-
ric. His Holiness Calinic, Bishop of 
argeş and Muscel, was the one who 
encouraged the restorations and laid 
the bases of a new community. since 
1993, aninoasa became a nunnery, still 
remaining the church of the village. 
From December, 2001 it remained ex-
clusively a nunnery. 

nowadays, the Direction of His-
torical Monuments is coordinating the 
restoring work, alloting very impor-
tant funds for this. 

the community is composed of 
eleven nuns and the priest Clement 
Paunescu, who is the confessor, having 
the rank superior to a singhel and infe-
rior to an archimandrite. 

those of us who live here today 
cannot say anything else, but some 
thanking words, addressed to Divinity. 

3.  IL MONASTERO 
ANINOASA

e stato construito nel secolo XVii, 
nell anno 1677 da tudoran Vlădescu. 
Questo nobilo appartiene a una famiglia 
molto ricca e molto conosciuta dell’epoca. 

Questa chiesa fu construita 
all’epoca esclusivamente per la fami-
glia Vlădescu. a causa dell’avenuta 
morte de la moglie dello stesso tudo-
ran Vlădescu, la chiesa e diventata mo-
nastero e lui si e fatto monaco. Le spo-
glie della moglie si trovano nello stessa 
chiesa in Pronaos. 

Un altro nome da ricordare e quel-
lo del monaco Daniel, che successiva-
mente divenne arcivescovo. L’arcive-
scovo Daniel ha esequito molti lavori 
di resauro tra gli anni 1722-1730. Ha 
inoltre costruito il porticato che si 
trova all entrata della chiesa e ha mo-
dificato le finestre laterali, ha constru-
ito pure i muri perimetrali di noteva-
le spessore da cm 143 a 186. in questi 
muri esistano delle fessure dalle quali 
i monaci potevano osservare gli incur-
sori, potendo cosi difendersi e attacca-
re. il monastero rappresenta una for-
tezza, dove existano anche due tunnel 
da dove si puo fuggire in caso di peri-
colo (al momento non sono accessib-
bili). L’arcivescovo Daniel ha costruito 
molte stanze dove si trovano la cucina, 
dormitori e sotterraneo per conserva-
re alimenti. Ha donato una campana, 
che ha un peso di 400 kg. 

Un altro monaco priore, Mihail 
tărtăşescu Cojoceanu, ha costrui-
to sempre all’interno del monastero 
al lato nord un’altra piccola chiesa, 
nell’anno 1773. La chiesa grande e sot-
to la protezione del santo nicola, quel-
la piccola sotto la protezione dei santi 
Giorgio e Dimitro. 

L’architettura e la pitture del mo-
nastero sono molto importanti, il pitto-
re che l’ha dipinto e molto conosciuto; 
il suo nome e Pârvu Mutu di Cimpu-
lung. Questa pittura e stata restaurata 
da altri due pittori, Dima e neacşa, que 
hanno pitturato la chiesa sitaru. Que-
sta pittura pero al momento e affumata 
e necessita di una buona pulizia, per ri-
tornare al suo originale splendore. 

Fino all’anno 1778 il Monastero 
aninoasa e rimasto sotto la protezio-
ne del Monastero di Cimpulung, suc-
cessivamente fino al 1812 sotto la pro-
tezione di un Priore di Bucarest, poi 
fino al 1863 e stato dato in affitto. nel 
1863 e diventato una base per militari 
e chiesa del comune. 

Dal 1998 il monastero e sotto la 
protezione del vescovo di Curtea de 
argeş. il Vescovo Calinic ha incorra-
giato i restauri e ha posto le basi per 
una nuovo comunita di suore. Dal 1993 
e diventato chiesa comunale e del mo-
nastero, e dal Dicembre 2001 soltanto 
chiesa del monastero. il Ministero dei 
Beni Culturali ha accordato importan-
ti fondi per il restauro del monastero. 

La comunita che risiede nel mo-
nastero e composta da 11 suore e un 
monaco di nome Clement Păunescu, 
che e il priore e il loro confessore. noi, 
che abbiamo scritto tutta questa storia 
non possiamo fare altro che ringrazia-
re il nostro signore…

4.  LE MONASTERE 
ANINOASA

Le monastère aninoasa a été 
bâti au XViième siècle, en 1677 par le 
boïard tudoran Vlădescu. Celui-ci 
était membre d’une famille de boïards 
très connue. L’eglise a été construite 
pour servir à la maison boïarde. Mais 
la femme du boïard – alexandra – a 
été morte la même année, l’église de-
venant ainsi monastère de moiens. La 

tombe d’alexandra se trouve dans le 
pronaos de l’église. 

on doit aussi mentionner le nom 
du moine ordonné prêtre, Daniil, de-
venu puis évêque du Buzău et métro-
polite d’Ungrovlahia. Celui-ci a réalisé 
de nombreuses restaurations entre 
1722 et 1730. il a construit la galerie 
exteriéure formant balcon (soutenu 
par six piliers) et un deuxième clocher 
de l’église; c’est tojours lui qui a élargi 
les fenêtres de celui-ci et a fait le mur 
qui entoure la monastère. Le mur a 
une épaisseur de 1,43 à 1,86 mètres. 
il y a dans ce mur quelques créneaux 
par lesquels on pouvait observer les 
ennemis. La monastère est une sorte 
de cité. on peut aussi remarquer ici 
deux cryptes avec des tunnels ser-
vant comme moyens d’évasion en cas 
de danger. Ces cryptes ne sont plus 
practicables aujourd’hui. Mais les vil-
lageois affirment qu’elles arrivent à 
Câmpulung et aux forêts de l’horizon. 
Daniil a construit aussi les maisons 
des supérieurs du monastère avec des 
caves, clocher (avec une cloche mas-
sive de 400 kg), la cuisine et le four de 
pain. 

Un autre supérieur du monas-
tère, Mihail tărtăşescu Cojoceanu 
a construit la chapelle au nord de la 
cour. Le patron de l’église est saint 
nicole et les patrons de la chapelle 
sont les saints Martyrs George et 
Dimitrie. 

L’église a été peintre par le re-
nommé Pârvu Mutu, qui a fondé une 
ecolé de peinture laïque et réligieuse 
pendant le règne de şerban Canta-
cuzino et Constantin Brâncoveanu. 
Ce peintre est considéré promoteur 
de l’art de faire des portraits de Ţara 
românească. La peinture a été restau-
rée par deux autres peintres – Dima 
et neacşa – qui ont peint l’église si-
taru. aujourd’hui elle est enfumée par 
les bougies, mais si on la lave elle peut 
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acquérir une forme très proche de 
l’original. 

Le statut du monastère le long 
du temps a été différent. Jusqu’à 1778 
le monastère a été consacré à celui de 
Câmpulung selon le désir du fonda-
teur. Puis, jusqu’à 1812, les supérieurs 
ont été nommes de Bucharest où ani-
noasa était filiale du Palais Métropoli-
tain. entre 1812 et la sécularisation la 
richesse du monastère a été affermée 
aux laïques et depuis 1863 il est deve-
nu poste de gendarmes et église laïque. 

Depuis 1988, aninoasa entre la su-
bordination directe de l’evêque d’argeş 
et de Muscel. C’est à ce moment que 
l’evêque Calinic commençe à contri-
buer à son restauration et à mettre les 

bases de son épanouissement spirituel 
de la réalisation d’une communaute. 

Depuis 1993, aninoasa fonctionne 
comme église laïque et monastère en 
même temps. Ce n’est qu’en 2001 que 
cet établissement est nommé exclusi-
vement monastère de nonners. À pré-
sent, la Direction Monumentes Histo-
riques coordonne les travaux de res-
tauration et rénovation en allouant des 
fonds importants. 

La communauté contient 11 
nounes et le père confesseur Vicaire 
Général Clement Păunesco. 

si nous – ce qui vivons au-
jourd’hui – devions dire quelque chose, 
nous ne pourrions dire qu’un mot de 
remerciement à la Divinité…

XII. Mânăstirea Aninoasa  
ne‑a fascinat… 

Preotul Ioan Răuţescu

Preotul şi istoricul ioan răuescu 
s-a născut la 1 octombrie 1892, în 
Dragoslavele, judeţul argeş şi a 
decedat la 19 mai 1974. a studiat 
la seminarul Central din Bucu-
reşti (1905-1913), apoi a absol-
vit Facultatea de teologie din 
Bucureşti (1927-1931). a 
slujit ca preot la Dragos-
lavele între anii 1914 şi 
1968, primind distincţia 
de iconom stavrofor, atât 
pentru lucrarea sa pas-
torală, dar şi pentru cea 
cărturărească. 

redăm în continuare 
o listă, sperăm noi com-
pletă, a publicatiilor sale, 
care ne va ajuta să-l cu-
noaştem mai bine şi care, 
totodată, poate fi utilă do-
ritorilor de a le consulta: 
„Colinde“, Bucureşti, 1919 
(48 p.), „Dragoslavele“, 
ed. i, Câmpulung-Muscel, 
1923 (Vi + 432 p.) - în co-
laborare cu Constantin 
rădulescu Codin, urmată 
de o a doua ediţie, îmbu-
nătăţită, publicată cinci 
ani mai târziu şi sem-
nată numai de către Pă-
rintele răuţescu, având 
Viii + 553 p. alte lucrări 
mai sunt şi „Mânăstirea 

aninoasa din jud. Muscel“, Câmpulung, 
1933, (Viii + 258 p.), „Monografia sa-

tului topoloveni“, premiată de aca-
demia română, apărută la Câm-

pulung în 1939, având 239 p., 
„Câmpulung-Muscel. Monogra-
fie istorică“, Câmpulung, 1943 
(X + 426 p.). 

Dintre articole mentio-
năm: „schitul nămăieş-
ti“, în Glasul Bisericii, 
an. XVi, 1957, nr. 8-9, pp. 
565-586, „Bisericile din 

rucăr“, în Glasul Bisericii, 
an. XX, 1961, nr. 9-10, pp. 
816–836, „ştiri documen-
tare privitoare la biserica 

din schitu Goleşti (Mus-
cel)“, în Glasul Bisericii, an. 
XXi, 1962, nr. 9- 10, pp. 864-
876, „Bisericile din Boteni-
Muscel şi slujitorii lor“, în 
Glasul Bisericii, an. XXiii, 
1964, nr. 9-10, pp. 883–896, 
„Catagrafia fostului judeţ 
Muscel, făcută în anul 1840 
din porunca mitropolitului 
neofit“, în Glasul Bisericii, 
an. XXiV, 1965, nr. 9-10, p. 
875-900. 

În oraşul Câmpulung 
Muscel se păstrează un bust 
comemorativ al Părinte-
lui răuţescu, lângă biserica 

sfântul nicolae. Fiica sa 
depune râvnitoare eforturi 
pentru a republica opera 

Statuia din Câmpulung  
a preotului Ioan Răuţescu
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tatălui său, în ediţii anastatice1. au fost 
deja retipărite monografiile Câmpulung 
Muscelului şi aninoasei. 

Protosinghelul  
Clement Păunescu

Protosinghelul Clement (Constan tin) 
Păunescu s-a născut la 3 iulie 1960 în sa-
tul Muşăteşti, comuna Muşăteşti, judeţul 
argeş. s-a închinoviat la Mânăstirea slă-
nic din eparhia argeşului şi Muscelului 
în iunie 1995 şi a depus voturile monahale 
un an mai târziu, de sărbătoarea Pogorâ-
rii sfântului Duh. a fost hirotonit preot în 
1999, în ziua prăznuirii sfântului nifon. 

În anul 2000 a devenit stareţul Mâ-
năstirii aninoasa din aceeaşi eparhie. apoi, 
lăcaşul transformându-se în mânăstire de 
maici, Părintele Clement a slujit aici timp 
de zece ani ca preot şi duhovnic al obştii. În 
anul 2010 a devenit stareţ al mânăstirii sale 
de metanie, slănic, rămânând în continua-
re duhovnic al călugăriţelor de la aninoasa. 

absolvent al Facultăţii de teologie, 
atras prin vocaţie la monahism, este cel 
care, ascultând de arhiepiscopul Calinic 
argeşeanu a coordonat, implicându-se 
râvnitor, lucrările de restaurare a Mânăs-
tirii aninoasa. În prezent se ocupă, împli-
nind dorinţa-ascultare a aceluiaşi arhiepi-
scop, de renovarea Mânăstirii slănic. 

1 o ediţie identică primei publicaţii. 

era cea mai potrivită persoană pen-
tru întocmirea unei lucrări monografice 
despre lăcaşul de la aninoasa, deoarece 
a participat activ la toate evenimentele – 
din sfera materiei şi a spiritului – de după 
2000 realizate aici. 

Preotul Lector Doctor  
Radu Tascovici

Pr. Dr. radu tascovici s-a născut la 
6 iunie 1969 în Câmpulung Muscel, jude-
ţul argeş. este licenţiat (1992) şi doctor 
al Facultăţii de teologie ortodoxă andrei 
şaguna din sibiu (2004), cu teza „Mo-
numente bisericeşti de istorie şi artă din 
zona Muscel“; din 1996 este cadru didac-
tic (lector universitar) la Facultatea de 
teologie ortodoxă „sfânta Muceniţă Fi-
loteia“ din Piteşti (decan din 2012); a pu-
blicat studii dedicate unor personalităţi şi 
evenimente din trecutul Bisericii ortodo-
xe române, fiind preocupat în mod deose-
bit de evoluţia mânăstirilor şi schiturilor 
noastre, precum şi de problemele de arhi-
tectură şi de artă legate de acestea. 

iată ce mărturiseşte Părintele Pro-
fesor Mircea Păcurariu despre ucenicul 
său, pe care l-a format şi de care s-a legat 
sufleteşte:

„L-am cunoscut pe tânărul radu 
tascovici prin 1988, când fusese admis la 
Facultatea de teologie ortodoxă andrei 
şaguna din sibiu. i-am coordonat teza de 
licenţă şi, constatând că este preocupat 
de problemele istoriei Bisericii, l-am sfă-
tuit să se înscrie la doctorat.  am vrut să îl 
opresc ca asistent aici, la sibiu. Însă, de-
oarece a dorit să se întoarcă pe meleaguri-
le natale, a revenit la Câmpulung Muscel, 
unde a fost hirotonit preot.

L-am apreciat întotdeauna ca pe o 
persoană deosebit de serioasă, inteligen-
tă, fiind devotat Bisericii şi catedrei, în 
care poţi avea încredere. a coaborat la re-
alizarea unor enciclopedii, a scris articole 

foarte bune, temeinic documentate des-
pre monumente din Muntenia şi despre 
personalităţi însemnate ale istoriei Bise-
riceşti, mai ales argeşene şi muscelene. 

aşteptăm încă multe de la dânsul. 
este tânăr, plin de putere, pasionat de 
cercetarea istoriei Bisericii. aşteptăm să 
exploreze în noi studii documentate viaţa 
Bisericii de altădată, de pe melegurile în 
care vieţuieşte.”

extrem de erudit şi devotat chemării 
preoţeşti, pe care şi-o împlineşte slujind 
la Biserica „sfântul Mina“ din Câmpulung 
Muscel, Părintele radu tascovici a urmă-
rit cu răbdare truda elaborării prezentului 
album monografic. 

editorul acestei lucrări este un preot 
care ştie prin excelenţă să fie dascăl şi tot-
odată un dascăl care nu uită că este preot. 
Vine, parcă, în timpurile noastre, dintr-o 
lume uitată, voit refulată, ori poate chiar 
inaccesibilă multora.  

Model de justeţe, seriozitate, distinc-
ţie şi hotărâre, a insuflat un duh de pace 
şi bucurie prezentului studiu. În plus, am 
simţit permanent că inteligenţă înseam-
nă bunătate, îngăduinţă, respect reciproc. 
Părintele radu tascovici nu ne-a făcut 
să ne simţim coordonaţi cu asprime, deşi 
cunoştinţele sale vaste erau ca un ocean, 
în care picuram şi noi rodul unui strop de 
căutare. ne-au venit, cu bucurie, în minte 
cuvintele monahului de la rohia, nicolae 
steinhardt, care îi spunea lui ioan Pintea, 
primejduindu-se, poate, prin mărturia sa, 
că a fi cult înseamnă a fi bun: „Degeaba 
le-am avea pe toate: inteligenţa, cultura, 
isteţimea, supracultura, doctoratele, su-
pradoctoratele (...), dacă suntem răi, haini, 
mojici şi vulgari, proşti şi nerozi, doi bani 
nu facem, se duc pe apa sâmbetei şi inte-
ligenţa, şi erudiţia, şi supradoctoratele, 
şi toate congresele internaţionale la care 
luăm parte, şi toate bursele pentru studii 
pe care le câştigăm prin concursuri seve-
re. nimic nu poate înlocui şi suplini niţică 
bunătate sufletească, niţică bunăvoinţă, 
toleranţă, înţelegere. niţică susţinută 

bună-cuviinţă. Bunătatea sufletească nu-i 
o virtute subtilă şi rafinată, e un atribut 
de bază al fiinţei omeneşti şi totodată un 
atribut al culturii.”1 exemplu de autentică 
deşteptăciune şi cumsecădenie specific 
românească ne este părintele editor.

Pe unde stângăcia de începător a au-
torului a mai dat greş, mâna sigură a edi-
torului a îndreptat cu bunăvoinţă şi acri-
vie. Încă o dată, dragostea sa de frumos, 
dublată de evlavia autentic creştinească, a 
dat viaţă unei lucrări care, sperăm, va fi de 
folos multora.

Pictorul bisericesc autorizat 
Cristina Gheorghe

Cristina Gheorghe, născută pe 17 
septembrie 1978 la Craiova, este absol-
ventă a Liceului de artă Marin Sores-
cu, secţia Design industrial, Craiova, 
promoţia 1997. Mai apoi, a urmat  Co-
legiul Universitar, Facultatea de ştiin-
ţe socio-Pedagogice şi arte, secţia De-
sign, Universitatea de Vest, timişoara, 
pe care a absolvit-o în anul 2003. Înce-
pând din anul 2009, a frecventat cur-
surile Universitatăţii din Piteşti, Fa-
cultatea de teologie ortodoxă Sfânta 
Muceniţă Filoteia, specializarea artă 
sacră, pe care a absolvit-o în 2012.

1 nicolae steinhaRDt, Primejdia  mărturisirii, 
editura Polirom, iaşi, 2009, p. 41.
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În plus, a urmat cursuri de speci-
alizare în domeniul restaurării bunu-
rilor culturale, în cadrul Centrului de 
Pregătire Profesională în Cultură, sub 
egida Ministerului Culturii şi Cultelor.

tehnicile de lucru preferate sunt: 
fresca, pictura pe sticlă şi pictura pe 

lemn. a participat la multe colocvii şi 
expoziţii, a vernisat inclusiv expoziţii 
personale. este deţinătoarea a nume-
roase premii.

În timpul anilor de studenţie, a cu-
noscut Mânăstirea aninoasa, de care a 
rămas legată până astăzi. sfântul ni-
colae i-a oferit mângâieri de nespus, 
când îl invoca în tainice rugăciuni, în-
genuncheată lângă racla sa. 

De aceea, adesea, când păşeş-
te pe poarta lăcaşului său de suflet, 
simte nevoia să schiţeze, în culoa-
re sau creion, peisajele minunate de 
aici. Dintre aceste mici tablouri, am 
reprodus şi noi în prezenta lucrare 
câteva, pe care ni le-a oferit ca dar de 
suflet. ele exprimă bucuria şi pacea 
din inima tânără, aflată în proximita-
tea lui Dumnezeu. În plus, a exclamat 
şi ea, de multe ori, asemenea atâtor 
altora: „Mânăstirea aninoasa m-a 
fascinat!”
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AnexA 1 
Biserici ridicate sau renovate în timpul păsto‑

ririi Mitropolitului Daniil al Ungrovlahiei

1) Mânăstirea 
Stavropoleos

Biserica a fost înălţată în 1724, în 
timpul domniei lui nicolae Mavrocordat 
(domnitor al Munteniei, 1719-1730), de 
către arhimandritul ioanichie stratoni-
keas. În curtea hanului său, ioanichie a 
zidit biserica și o mânăstire, susţinută 
economic din veniturile de la han (o si-
tuaţie frecvent întâlnită în epocă). 

Biserica Mânăstirii Stavropoleos

În 1726 stareţul ioanichie a fost 
ales mitropolit al stavropolei și exarh 
al Cariei. Mânăstirea pe care a con-
struit-o poartă de atunci numele Sta-
vropoleos, după numele vechiului 
scaun. numele Stavropoleos este 
forma românească a cuvântului gre-
cesc Stavropolis, care se traduce prin 

„orașul Crucii“. La 7 februarie 1742 
ioanichie, în vârstă de 61 de ani, moare 
și este îngropat în biserica sa. 

 
Mânăstirea Stavropoleos,  

imagini de arhivă

Hanul și anexele mânăstirii au 
fost demolate la sfârșitul secolului al 
XiX-lea. De-a lungul timpului, biseri-
ca a fost afectată de cutremure, care au 
șubrezit turla până la dărâmarea aces-
teia. Picturile turlei au fost restaurate 
însă la începutul secolului al XX-lea. 

În pronaos, peretele vestic este 
rezervat portretelor ctitoriceşti: Mitro-
politul ioanichie cu fraţii săi şi domni-
torul nicolae Mavrocordat cu familia. Îi 

XIV. Anexe
înconjoară Mitropolitul Daniil al Ungro-
vlahiei, familii boiereşti şi alţi donatori. 

Daniil Aninoşanul – frescă  
de la Mânăstirea Stavropoleos

Tablou votiv – Mânăstirea Stavropoleos

2) Biserica cu Sfinţi

ridicată în anul 1728 pe locul bi-
sericii Popa Herea (ieromonahul Filo-
tei), Biserica cu sfinţi poartă hramul 
Vovidenia. Mitropolitul Daniil a cti-
torit noul lăcaş, care se mai păstrează 
încă. Denumirea i se trage de la cele 
zece sibilele şi nouă filozofi care o îm-
podobesc la exterior. 

Biserica cu Sfinţi

Biserica cu Sfinţi, interior

Daniil Aninoşanul – frescă  
de la Biserica cu Sfinţi sau „cu sibile“
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3) Biserica Vergului

Pisania mai atestă şi astăzi cali-
tatea de ctitor a mitropolitului Daniil 
aninoşanul: „această sfântă şi Dum-
nezeiască biserică, unde se cinsteşte 
hramul sfântului Marelui Mucenic 
Dimitrie izvoritorul de Mir şi sfinţii 
arhangheli Mihail şi Gavriil, este zi-
dită din temelie şi înfrumuseţată pre-
cum se vede cu toată cheltuiala Prea-
sfinţitului Mitropolit al Ungro-Vlahiei 
Chir Daniil, în zilele prea luminatului 
Domn nicolae alexandru Voievod, 
ajutând la această biserică şi jupânea-
sa ancuţa, fiica popii Vladului, care 
s-au şi îngropat aici, ca să fie veşnica 
pomenire. şi s-a săvârşit în 4 septem-
brie 1725“. Din păcate, peste portretul 
votiv s-a adăugat un alt strat pictural 
şi nici măcar reproduceri anterioare 
nu se mai păstrează, ori cel puţin nu 
au fost accesibile autorilor prezentu-
lui studiu. 

La rândul său, istoricul i. iones-
cu-Gion1 spune că Biserica Vergului 
a fost zidită de către boierul Vergu şi 
ancuţa Doamna. acest Vergu era un 
boier pe care Constantin Brâncovea-
nu îl delega să rezolve cele mai grele 

1 i. ionescu‑gion, Istoria ..., p. 244. 

afaceri diplomatice la Constantino-
pol. Despre Domniţa ancuţa se cre-
de că a fost fiica lui Constantin Vodă 
Brâncoveanu, măritată după ianache 
Văcărescu, mai ales că familia aces-
tuia a locuit în secolul trecut în apro-
piere de biserica Vergului – azi bise-
rica cu hramul sfântul Mina.

Biserica Vergului

Crucea doamnei Cantarol s-a gă-
sit printre alte fragmente din piatră în 
curtea ocolului silvic. 

Crucile de pomeni-
re găsite în incintă sunt 
numeroase. iată două 
dintre acestea, datând 
din secolul al XVii-lea, 
purtând inscripţiile: 

AnexA 2 
Cruci aflate la mânăstirea Aninoasa

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 42. 
2. DenUMirea oBieCtULUi: Cruce

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM: „sfântul
nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare: sec. al XiX-lea

9. MateriaL/teHniCĂ: piatră 10. stiL: 
11. DesCriere: cruce de pomenire aparţinând Mariei Cantarol, înhumată în curtea mânăstirii. 
inscripţie, slovă chirilică: „aici hieşte oasele adormitei roabii lui Dumnezeu Maria Cantaroglo la 
leat 1840 noe.“ este ornamentată cu torsade, prezentând şi o cruce încifrată, înscrisă în trapez. 
12. DiMensiUni (CM): 
L=140, l=63 13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa:  
Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: D. 18. stare De ConserVare: B.

19. restaUrare: 

20. oBserVaŢii: 

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De
Maica Cecilia  
(ileana -Cornelia Leotescu)

23. La Data De
22 august 2011
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„Manea, stan, aldea“ şi, respectiv, 
„Mogoşu Muşat“. 

o cruce datată 1867 se găseşte în 
dreptul altarului bisericii, având în-

scris pe ea numele preotului nedelcu 
şi al „priotesei“ sale. 

altă cruce, astăzi spartă în două 
bucăţi, ornamentată fitomorf, poar-
tă următoarea inscripţie: “ridica-
tu-s-au această sfântă cruce de ro-
bul lui D(u)mnezeu Dan, log(ofăt) 
mânăstiri(i) aninoasi(i) în hramu 
răpo… (pe latura stângă) – Morţi: 
Muşat, Dobra, Matei, ion, tudora cu 
tot niamu“. 

toate acestea, pe lângă rara fru-
museţe dată de trecerea timpului, 
sunt documente interesante. iată 
cum, de-a lungul secolelor, credinţa 
în Înviere şi nemurirea sufletului îi 
făcea pe înaintaşii noştri să lase po-
melnice pe atare cruci. 

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar 57. 

2. DenUMirea oBieCtULUi: Cruce

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM: „sfântul
nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare: sec. al XiX-lea

9. MateriaL/teHniCĂ: piatră 10. stiL: 

11. DesCriere: 
Cruce de pomenire cu inscripţia „nedelcu Preotul şi (madama) priotesa Zoiţa Prioteasa 
1867“, în partea de est a bisericii (lângă absida altarului). 

12. DiMensiUni (CM):  
L=90, l=48 13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa: 
Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: D. 18. stare De ConserVare: B.. 

19. restaUrare: 

20. oBserVaŢii:

21. eVaLUare

22. FişĂ intoCMitĂ De
Maica Cecilia  
(ileana -Cornelia 
Leotescu)

23. La Data De
22 august 2011

sfânta biserică din temelie de zid; 
bolţile toate împreună cu două tur-
le, de zid, din care turla cea mai mare 
zdrobită de cutremure, zugrăvită peste 
tot înlăuntru, tinda şi în faţă; cu şeap-
te ferestre în stâlpi de piatră. La toate 
cercevele şi geamuri i grătare de fier şi 
zăbrele de sârmă. Pardosită peste tot 
cu piatră, învelitoarea şindrilă de brad. 
straşina împrejur după vechime, fără 
saciac; patru cruci de fier cu teascu-
rile asemenea de fier şi cu câte patru 
lanţuri legate fieşcare. Uşa, de podini 
groase, căptuşită cu şini de fier, cu 
broască şi verigi. 

Dinnainte, pridvor pe şase stâlpi 
de piatră; două trepte de piatră dinna-
inte, la uşa pridvorului. Între stâlpii 
amvonului atârnată o toacă de fier, cu 
două lănţuleţe, cu ciocane asemenea 
de fier şi afară, dinnaintea amvonului, 
două lăviţi de scânduri de brad. Hra-
mul sfântul ierarh nicolae, zidită în 
leat 7186 de un tudoran Clucer. tâm-
pla de zid împreună şi răspetia mere-
metisită, fiind stricată de cutremure 
şi zugrăvită de „fostul îngrijitorDaniil 
Cantarol1“. Uşile împărăteşti de lemn, 
săpate şi poleite, iar celelalte de ală-
turi [de lemn] sadea, zugrăvite sfinţii 
Voevozi. 

1 Cutremurul a fost la 11 ianuarie 1838. 
Într-o însemnare făcută pe un Liturghier vechi 
al mânăstirii Câmpulung se arată că la 11 ianu-
arie 1838, marţi seara, la 4 ceasuri turceşti s-a 
cutremurat pământul foarte tare, încât multe 
biserici şi alte zidiri mari s-au stricat. 

Patru icoane împărăteşti la tâm-
plă. Însă:

1. Domnul Hristos. 
2. Maica Domnului la al căreia 

gât [sunt] 4 stambuli făcuţi 
sălbiţă. 

3. sfântul ierarh nicolae. 
4. sfântul mucenic Gheorghe. 
Patru ipac icoane împărăteşti în 

tindă, la femei şi vechi:
1. Domnul Hristos. 
2. Maica Domnului. 
3. sfântul ierarh nicolae. 
4. sfântul mucenic Gheorghe. 
o icoană mare, Maica Domnului, 

în sfântul altar veche. 
Una idem, pe o faţă sfânta înviere 

şi pe alta sfântul nicolae, aşezată pe 
iconostas. 

11 idem mici, praznicare, aşezate în-
tr-un toc, din care trei sparte şi toate vechi. 

2 sfeşnice mari împărăteşti de 
lemn, săpate, zugrăvite şi poleite cu 
câte trei făclii de lemn şi tinichelile lor, 
asemenea zugrăvite şi poleite, precum 
şi alte două sfeşnice mici de fier, aşeza-
te între făcliile sfeşnicelor împărăteşti. 

7 sfeşnice tot de lemn, mici, purtă-
reţe, la 4 şi câte o făclie de lemn cu tini-
chelile lor, zugrăvite, însă 5 înlăuntru 
şi două afară, la femei. 

2 tetrapoade de lemn, tâmplăreşti, 
noi, zugrăvite. 

1 iconostas de lemn, tâmplăreşti, 
noi, zugrăvite. 

1 colivar de lemn, tâmplăreşti, noi, 
zugrăvite. 

AnexA 3 
Catagrafia din 1842 – mss. 717
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1 policandru de alamă cu 12 
sfeşnice. 

12 candele. 
5 de mathem. 
6 de alamă galbenă, acestea numai 

tocurile, fără sticle. 
1 de argint în sfântul altar. 
29 strane tâmplăreşti, zugrăvi-

te al doilea de «fostul îngrijitor Daniil 
Cantarol». 

16 idem de lemn, tâmplăreşti, în 
tindă, nezugrăvite. 

1 cleşte mare pentru stins 
lumânări. 

1 colimvitră de doage. 

În sfântul altar:
sfânta masă de piatră, aşezată în 

stâlpi iarăşi de piatră. 
trei mese deasupra sfântului 

prestol:
1. de bogasiu roşu şi pânză, ve-

che şi ruptă. 
2. de cit cu flori, chenarele de 

bogasiu roşu, căptuşită cu alta 
veche. 

3. idem, albă cu flori, chenarele 
chembrică galbenă, căptuşală 
veche. 

1 gevrea de pânză cu flori la col-
ţuri, supt sfântul antimis. 

1 sfânt antimis tipărit pă atlaz 
căptuşit cu maltef, cu sfinte moaşte. 

1 idem tipărit pă batistă albă, 
căptuşit cu bogasiu albastru cu sfinte 
moaşte. 

1 cutie de lemn pentru sfintele 
taine. 

trei sfinte cruci:
1. de lemn săpată cu 12 praznice, 

îmbrăcată cu argint şi poleită, 
cu 41 boabe de mărgăritar. 

2. idem săpată răstignirea şi bo-
tezul, îmbrăcată cu argint, 
veche. 

3. idem sadea numai cu slove 
la … şi împrejur argint, foarte 
veche. 

Patru sfeşnice mici de alamă, o 
poală de zăbranic gălbue, pentru aco-
perit sfântul prestol, veche. o păre-
che mucări pentru sfântul prestol şi 
proscomidie. 

Sfânta Proscomidie de zid:
(Urmează descrierea celor trei 

poale de deasupra)

Sfintele vase:
trei potire:
1. Un potir cu discosul de argint… 

(pentru celelalte textul rupt). 
2. o copie de fier, 1 sticluţă cu 

sfânt mir, 1 pereche forfecele, 
1 ibricel de aramă pentru căl-
dură, 2 cădelniţe. 

3. Un castron pentru iazmă (sic), 
o tăviţă pentru anaforă, un mi-
ruitor de argint. 

(Mai sunt apoi şi alte câteva obiec-
te mărunte). 

Aerile:
5 (Urmează descrierea fiecăruia). 

Procoveţe:
6 bune, 4 vechi rupte, fără nici o 

slujbă. 

Vestmintele:
3 stihare de stofă (urmează descri-

erea stofei) şi apoi alte 4. 
6 sfinte (descrise fiecare). 
6 sfinte epitrahile, 3 colane, 2 ura-

re, 4 rucaviţe, 10 poale de icoane, 2 per-
dele la uşile împărăteşti… (şi altele). 

Cărţile:
55 bucăţi:
o evanghelie românească şi gre-

cească îmbrăcată în argint şi poleită cu 
aur. 

2 evanghelii româneşti de rând, 
2 apostole, 12 minee, 2 ohtoice mari, 
însă unul vechiu, 1 triod, 1 penticos-
tar, 2 psaltiri, 2 ceasloave, 3 liturghii, 2 

molitfenice însă unul sărac, 1 cazanie, 1 
catavasier, 1 pravilă mare împărăteas-
că, 1 tesalonic, 2 trioade greceşti, 1 pen-
ticostar grecesc, 1 orologiu idem, 1 octo-
ih idem, 1 minei mare pe 12 luni idem, 
1 Zlatust idem, „10 cărţi sârbeşti în fe-
luri“, 1 ilie Miniat românesc, 1 tesalo-
nic, 1 teodor studit, 1 sfânt Dorotei1. 

Paraclisul:
Biserica de zid, bolţile şi o turlă 

asemenea, pardosit cu piatră, zugrăvit 
peste tot înnăuntru, hramul sfinţilor 
mari mucenici Gheorghe şi Dimitrie. 

“Zidit în leat 7281 (= 1773) de Mi-
hail egumenu aninoşan2, tâmpla de zid 
crăpată, cu 4 icoane împărăteşti: Dom-
nul Hristos, Maica Domnului, sfântul 
Dimitrie şi sfântul Gheorghe. 

Un analog şi un iconostas de lemn, 
proaste; 15 strane albe, 3 ferestre cu 
stâlpi de piatră şi grătare de fier, făr de 
geamuri şi cercevele. Masa sfântului 
prestol de piatră, neînvelită cu nimic, 
3 perdele de cit vechi, la uşile sfântului 
altar. Uşa, scânduri de anin în tablii, cu 
verigă. Bolţile şi turla crăpate de cu-
tremure, învelitoarea şindrilă de brad. 
Despărţirea între biserică şi tindă, în 
care se pogoară pe patru trepte, de zid. 
supt acest paraclis gropniţă boltită; uşa 
de podini cu verigă, iar turla în vârf are 
şi o cruce de fier. 

“o păreche case vechi ce au fost 
egumeneşti“, între paraclis şi clopotni-
ţă, despre miazănoapte, cu încă 8 încă-
peri şi scară prin mijloc, însă:

o odae mare cu un etăcel şi trei 
cămăruţe. 

Un trapez cu o odae întru care se 
deschide şi uşa paraclisului i o cămă-
ruţă, toate boltite, pardosite cu cără-
midă. 6 ferestre cu câte două vergele 

1 Cea mai mare parte din aceste cărţi au 
fost luate în două lăzi de Gh. tocilescu. 

2 Deci nu în 1778 cum greşit se spune în 
Marele Dicţionar Geografic, vol. 1, p. 88.

de fier fiecare, făr de cercevele şi gea-
muri. La odăi şi cămăruţe 8 uşi în tablii 
cu verigi; coşurile i sobele sfărâmate, 
uşa sălii de fag, groasă, veche, cu stâlpii 
şi pragurile de piatră. 

D’asupra uşii pisanie în piatră, 
„cuprinzându-se că aceste case sunt 
făcute de răposatul Daniil mitropolitul 
în 7231“, pe care ese într-un pridvoraş 
scos denainte pe 6 stâlpi de piatră, bol-
tit şi pardosit cu cărămidă; împrejur 
trei lăviţi de podini groase, iar între 
zid stâlpi, puse lespezi de piatră pe zid. 
Împotriva uşii de la sală este şi o eşi-
toare, tot de zid, scoasă în dos. 

scara pogorâtoare cu 13 trepte 
vechi de stejar, supt care pridvoraş 
este un becişor de zid, cu uşa de podini 
stricată, iar supt case două pivniţe bol-
tite, cu două picioare de zid groase, pe 
care sânt bolţile întemeiate, însă o piv-
niţă ca de 20 buţi, iar cealaltă ce să so-
coteşte pentru vărzărie, ca de 10 toci-
tori. o scară coborâtoare la amândouă 
pivniţele; uşa pivniţelor cu câte două 
canaturi de scânduri groase, cu stâlpi 
prin mijloc…

O clopotniţă de zid pe supt care 
este intrarea înlăuntru curţii mânăsti-
rii. Întru acea zidire are şi trei încăperi, 
însă: la odihna scării cei dintâi o odae 
cu cămăruţă şi plimbare alături, toa-
te boltite şi pardosite cu cărămidă, iar 
odihna scării, de scânduri, unde este şi 
o fereastră numai crucile; la odae două 
ferestre fără cercevele şi geamuri. 

Un pat mic de scânduri, sobă ro-
mânească cu vatră, uşa de brad în ta-
blii, cu verigă, supt care mai are un 
beciu mic, boltit, cu uşa veche, cam 
stricat… altă odae la odihna scării de 
al doilea, în faţă, cu pridvor scos pe doi 
stâlpi de zid; odaia şi pridvorul boltite, 
pardoseala cărămidă, între stâlpi trei 
lespezi de piatră puse pardoseală pe 
zid; la odae două ferestre fără cerceve-
le şi geamuri, soba românească, uşa de 
brad în tablii, cu verigă. 
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În clopotniţă „trei clopote treptel-
nice“, cu un sunet foarte dulce, aşezate 
pe stâlpi de lemn groşi. sfârşitul clopot-
niţii de boltă, învelitoarea şindrilă de 
brad, în vârf cu cruce de fier i [lăn]ţu-
şuri. asemenea şi uşa la începutul scă-
rii, de stejar, groasă, căptuşită cu şină de 
fier, cu zăvor i verigă. 

Porţile cele mari ce sânt supt 
această clopotniţă, deasupra căro-
ra este boltă şi pisanie cu leat 7238 
(=1730) cuprinzătoare că clopotniţa 
cu odăile pomenite i clopotul cel mare, 
dimpreună cu tot zidul curţii împre-
jur, „s-au făcut de răposatul mitropolit 
Daniil“, sunt de podini groase, având şi 
alta mişcătoare deschisă într-una din 
porţile cele mari. Încuetorile lor cu ză-
voare de fier temeinice şi supt ele cal-
darâm de piatră1. 

„o păreche case mari de zid în 
două cărămizi şi jumătate înnaintea 
bisericii, lângă clopotniţă, făcute în 
leat 1833 de fostul embaticar al acestei 
mânăstiri dum[nea]lui logof. nicolae 
Bascoveanu“ (deasupra a două chilii) 
cu cămăruţele lor i sala ce au prin mij-
loc şi o magopie mare de păstrat vase 
de lemn şi bucate ce sânt în rândul ce-
lor de jos, toate boltite şi pardosite cu 
cărămidă, cu uşi de scânduri de brad în 
tablii, la odăi două sadea, la cămări ce 
verigi, 2 ferestre la odăi fără cercevele 
şi geamuri, sobe româneşti cu vetre şi 
coşuri stricate, „având 6 încăperi“, însă: 
2 odăi, una mare şi alta mică, cu intra-
re dintr-una într-alta. Între amândouă 
o sobă nemţească în stâlpi. În cea mai 
mare două paturi mici de scânduri şi-n 
cea mai mică un pat, tavanurile de var şi 
pardoseala scânduri de fag, sobă mus-
călească cu toate fiarăle ei şi un pat. 

o odae [cu] tavanul de var, pardo-
seala cărămidă, sobă muscălească cu 

1 În partea dinspre miazănoapte a boltei de 
supt clopotniţă e zugrăvit sfântul nicolae între 
cei doi arhangheli Mihail şi Gavriil. 

pat. idem, tavanul scânduri de brad, 
pardoseala cărămidă, sobă românească 
cu vatră i coş; are şi un pat. 

o cămăruţă, tavanul şi pardoseala 
asemenea. La toate aceste încăperi sunt 
7 uşi de scânduri de fag în tablii cu căp-
tuşelile şi pervazurile lor. La 6, broaşte 
nemţeşti, iar la a cămării verigă cu lacăt; 
10 ferestre în faţă şi în dos, la fieşcare 4 
vergele de fier şi iarăşi la fieşcare cerce-
vele cu fiarăle şi geamurile lor, afară de 
vro 4 geamuri care sânt sparte. 

Înnaintea acestor odăi este un 
pridvor întins pe opt stâlpi de lemn; 
galeria între stâlpi, de la unul până la 
altul, de zid, tavanul de var, pardoseala 
scânduri de fag. Din mijlocul lor se lasă 
o scară ce pogoară în curte pe trepte 
25, aşezate la amândouă părţile în zid. 
La capul despre clopotniţă un pat de 
scânduri, iar la celălalt se face o săliţă 
ce duce la ieşitoare. această săliţă până 
la un loc, despre amândouă laturile are 
zid, din care se face şi o uşe, pe care in-
tră în podul odăilor de jos, iar de aci în-
nainte o parte care este afară de zid şi 
alta înlăuntru de scânduri de brad; tava-
nul ei de ulucă, pardoseala cărămidă. La 
intrarea ei are o uşe de scânduri de brad 
sadea; umblătoarea de zid, lângă zidul 
curţii din afară cu două despărţitori şi 2 
uşi de brad sadea, despărţită asemenea 
cu scânduri de brad. 

„rândul odăilor de jos, bez două i 
sala ce s-au scris supt casele de mai sus“:

Două odăi cu sală prin mijloc, uşi 
trei, cu zăvoare şi verigi, paroseală cu 
cărămidă, stricate, ferestrele fără gea-
muri şi cercevele. 

Una idem şi o cămăruţă, pe jos pă-
mânt, fără uşi, la ferestre trei vergele de 
fier. 

o cuhnie, fără uşi şi cotloane, fe-
reastra ei care este şi tarabă; pragurile 
şi trei stâlpi de piatră, oblonul vechiu. 

o brutărie întru care este şi un 
cuptor, uşa de scânduri, ferestrele de 
piatră cu două obloane, (întru care 

acum se gătesc bucate). Între cuhnie şi 
bucătărie este şi o ieşitoare, scoasă afa-
ră de zid. 

o odae care a fost pentru frământat 
pâine; are două ferestre, fără geamuri şi 
cercevele, uşa ei de scânduri, având in-
trarea prin brutărie. 

Două odăi cu sală la mijloc, fără 
uşi, cu trei ferestre stricate. toate 
aceste de mai sus încăperi, aflându-se 
într-un rând, au pe dinaintea lor păli-
mar pe 30 stâlpi de zid şi atât odăile cât 
şi pălimaru i cuhnia şi brutăria sânt 
boltite şi învelite cu şindrilă de brad; 
toată bolta pălimarului [este] „smer-
duită“ de cutremur. intr’aceste odăi nu 
poate cineva să lăcuiască, până a nu să 
meremetisi, fiind fără sobe, coşuri, pa-
turi şi altele. 

Pimniţa de zid pentru bucate cu 
cinci despărţitori de zid, foarte „smer-
duită“ de cutremure încât nu e de nici o 
slujbă. 

şease picioare de zid, în dosul bise-
ricii cei mari, unde se vede că mai înna-
inte au fost grajd şi şopron i “odăi“, iar 
acum abia la un colţ este un grăjduleţ de 
zid de 4 cai; podinele stricate; mai este 
alături pe vreo trei stâlpi şi şopron pen-
tru trăsuri, însă tare stricat1. 

Curtea împrejurul mânăstirii şi 
toate casele, de zid cu piatră şi cărămi-
dă, gros şi înnalt. 

Suma ocalelor arămii cu feluri-
mea lor:

oca 98 aramă în 18 bucăţi, însă:
3 cazane nemţeşti vechi
1 turcesc
3 capace 
11 ţevi
oca 28 de aramă, însă:
9 tingiri mari şi mici
5 capace
1 lighean cu ibric şi floarea lui

1 În timpul de faţă nu se mai află nimic în 
partea dinspre răsărit a zidurilor. 

1 tigae
126 adică una sută douăzeci şi şea-

se oca. 

Zestrea casii după cum se arată 
mai jos:

1 cântar mare de 125 oca, 1 idem 
mic, 2 cârcee de fier. 

2 sape de fier vechi. 
1 păreche piuliţe alamă cu pisălugul 

asemenea, însă crăpate la buze; 1  idem 
acioae, sparte, cu pisălugul de fier; 4 to-
poare, o cazma şi două coase vechi. 

54 talere cositor, 12 tipsii, 11 cas-
troane, asemenea unele bune, altele 
sparte. 

1 lingură mare de cositor ciorbalâc. 
38 linguri cositor pentru masă. 
41 cuţite cu furculiţele lor pentru 

masă, însă nu toate zdravene. 
15 carafele cu păharele lor de sticlă 

proastă. 
2 tăvi pentru dulceţi, 3 pahare mari 

de apă, însă două [de] cleştar şi altul 
prost. 

2 chiosăluţe pentru dulceţi, una 
fără capac, 4 ceşti de cafea cu farfurioa-
rele lor însă ciontite, 4 linguriţe de ar-
gint pentru dulceaţă, însă 3 bune şi una 
proastă. 

10 farfurii de tumbac cu filigenile 
lor, două ibricele de cafea vechi, 5 pe-
rechi solniţe săpate, de cleştar, 4 păhă-
ruţe mici pentru rachiu, proaste. 

15 farfurii albe pentru masă, 1 cior-
balâc cu capacul alb idem, 6 sfeşnice de 
alamă cu patru perechi mucări, 1 fri-
gare, 1 vătrai şi o păreche pirostrii cu 6 
picioare, toate defier, o masă vopsită de 
Braşov cu broască. 

12 scaune vopsite, tot de Braşov, 3 
mese de lemn, 2 mici şi una mare mai 
proaste, 5 mindire umplute cu lână, 
mici, 3 mindire umplute cu pae, 12 per-
ne îmbrăcate cu pânză muscălească şi 
umplute cu lână. 

6 perne îmbrăcate cu cit cafeniu, 
cu flori galbene şi pline cu lână. 
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… (un rând textul rupt) …
3 macaturi de pânză muscălească, 

două mici şi unul mare cu ciucuri, căp-
tuşite cu pânză. 

1 plapumă de cit cu două cearcea-
furi vechi. 

13 feţe de perne dimicaton vărgat. 
3 macaturi, asemenea dimicaton. 
1 faţă de saltea de cit căptuşită. 
3 feţe de pernă, asemenea cit 

căptuşite. 
14 coţi cit alb cu flori. 
5 perdele de pânză muscălească, 

vărgate, cu vărgile lor de fir. 
5 prosoape, o masă mare de pânză 

muscălească. 
19 şervete de asemenea pânză, însă 

unele rupte. 
1 masă pânză de casă, idem de 

americă mare; 10 şervete pânză ameri-
că vechi. 

1 ladă mare cu broască pentru păs-
trarea acestora. 

1 car, două căruţe cam stricate, cu 
10 cercuri de fier. 

1 plug cu fiarăle lui; 75 buţi goale 
însă unele dogite dintre care 8 se află la 
Corbşori şi 6 la Capul Piscului. 

4 ţevere vechi, 10 burie (sic) de la 
zece vedre în jos, însă vechi, un lanţ de 
fier pentru caru cu boi, un clopoţel pen-
tru trapeză. 

Acareturile dimprejurul mâ-
năstirii:

Lângă zidul curţii spre miază-
noapte şi răsărit este o ogradă cu întin-
dere ca de 20 de pogoane şi împrejmu-
ită trei părţi cu răzlogi despicaţi şi alta 
cu gard de nuele însă vechi; înlăuntru 
pruni ca patru până la cinci mii şi livezi 
de fân. 

o casă a mânăstirii, lângă zidul 
curţii, de gard lipită cu pământ, cu 2 
despărţituri, sobele şi coşurile stricate; 
supt aceste case pivniţă cu uşa în două 
canaturi, cu verigă, învălită cu şindrilă 
veche. 

o cuhnie de gard, iarăşi în proastă 
stare. 

Un pătul pe 8 furci de gard, pe de-
desubt împrejmuit pentru şederea vi-
telor. În dosul acestor case şi o grădină 
de 4 pogoane împrejmuită cu vârghii de 
anin şi fag, pentru zarzavaturi. 

Un pătul pe 12 furci, de gard înve-
lit cu tinichele de brad, pe dedesubt îm-
prejmuit cu vârghii de anin. acest pă-
tul vine în dreptul porţii mânăstirii cei 
mari. 

* * * 
Moşia aninoasa pe care este zidită 

mânăstirea aninoasa, jud. Muscel, pla-
sa rîurile, în capul despre răsărit se în-
vecineşte cu moşia Coteşti, despre apus 
cu moşia Bădeşti a mânăstirii Câmpu-
lung. În lung, latura despre miazăzi se 
învecineşte cu moşia Vlădeşti, iar cea-
laltă, despre miază-noapte, cu moşia 
Berevoeşti şi trece prin această moşie 
apa Bratia. 

„o moară“ cu două făcae, cu un iaz 
tras din apa Brăţii, însă unul nu este 
aşezat pe măciniş, cu pereţi scânduri 
de brad, învelită cu şindrilă de brad, 2 
părechi de pietre, 2 coşuri şi toate cele 
trebuincioase. 

„o povarnă“ cu pereţii scânduri de 
brad în lungime de opt stânjeni, des-
părţiţi prin mijloc cu scânduri, cu uşi 
asemenea de scânduri. Uşa povernii 
în două canaturi, cu verigă; aşezată pe 
tălpi şi temee de zid, învelită cu şindrilă 
de brad, însă veche şi proastă. 

În iazul morii o pivă cu păreţii [de] 
vârghii, învelită cu şindrilă, stricată şi 
nelucrătoare. 

o cârciumă … cu odăi şi tindă de 
vârghii, tavanul deulucă, trei uşi cu … 
(rupt textul) …

Un loc înfundat în trupul Berevo-
ieştii-Pământeni cu întindere de un po-
gon. 125 clăcaşi pe această moşie, adică 
vatra aninoasa cu cătunul Valea siliştii 
ce ţine tot dă aceasta, însă: 62 fruntaşi, 
37 de mijloc şi 26 de coadă. 

o pădure pe două dealuri şi văi în 
trupul acestei moşii, cu întindere ca ju-
mătate moşia. Felurimea lemnelor: ste-
jar, fag, mesteacăn, anin şi altele. 

Robii mânăstirii:
nr. 
fam. 

nr. 
sufle-
telor

1 4 răducanu sin Mirică 60 
ani

Păuna soţia sa 50 ”
radu sin răducanu 20 ” 
rada, fata proastă, 
sora Păunii

 40 ” 

2 3 Dincă sin oancea  80 ” 
Mira soţia sa  40 ” 
sanda, fata Mirii şi [a 
lui] Dincă

23 ”

3 5 radu sin niţu 
Caşcaval 

60 ”

niţa soţia sa  50 ”
neaga sin radu  18 ”
Maria idem  16 ”
ana idem  19 ”

4 1 „nica vătaf“, văduv  65 ”
5 1 oprea muncitor sin 

radu vătaf
40 ”

6 4 Costache muncitor 
Lăeţu 

 25 ”

Uţa soţia sa 24 ”
niţă sin Costache 8 ”
necula, muma lui 
Costache 

 6

7 5 Mitu sin Coman 50 ”
ioana soţia 40 ”
oprea sin Mitu 11 ”
Gheorghe sin Mitu 7 ” 
tudora sin şandru, 
fată streină de părinţi

20” 

8 3 stan sin Mareş  40 ”
Maria soţia sa 40 ”
nica sin radu, sora 
Mariei 

30 ”

9 2 Gheorghe băiatu sin 
ion al tiţii

 20 ”

nicolae sin sava 20 ”
10 2 niţă sin Dincă 30 ”

safta soţia sa 25 ”
11 3 Gheorghe vizitiu sin 

Costandin
50 ”

Despa soţia sa 40 ”
Maria fata  4 ”

12 2 Fira fata sin radu 
torobea 

25 ”

 Floarea fata sin savu 
ce acum se află la 
un polcovnicel ot 
târgovişte 

25 ”

35 adică treizeci şi 
cinci. 

Lucrurile ce se află sfetirisite 
din zestrea casii:

Un cazan nemţesc cu capac şi două 
ţevi de aramă ca de oca 20. idem, fără 
capac, turcesc cu ţevile, de vedre 12. 
acestea ridicate de părintele proosin-
ghel ipolit ce au fost aici vremelnic în-
grijitor, însă prin mijlocirea dum[nea]
lui maior teodorache Popescu, fost 
„contractciu“ al totalului mânăstirii. 

3 vaci mari
8 boi 
1 junc de un viţel
2 viţei
1 junice de doi ani
1 cal bătrân
29 rîmători
18 berbeci mari
10 oi
1 miel
________________
aceste vite [au fost] ridicate de 

la mânăstire încă din leat 1835 de 
dum[nea]lui maior teodorache Popes-
cu fost contractciu al totalului aceştii 
mânăstiri şi duse la moşia Gherghiţa a 
sfintei Mitropolii de unde nu s-au mai 
întors nici până acum. 

Numirea moşiilor mânăstirii 
cu judeţul în care se află:

1. aninoasa pe care este zidită, 
dimpreună cu Valea siliştii ce 
ţine tot de vatră. 

2. Capul Piscului sud Muscel. 
3. Coşeşti „ „ plasa rîurile. 
4. Corbişori „ „ plaiul nucşorii. 
5. Galeşu „ argeş, plasa argeş. 
6. Cărbunele „ Muscel, râul 

Doamnei
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7. Coteasca sau Lungi sud 
Muscel

8. Miceasca „ „
9. Corbul „ „ pl. răul Doamnei
10. Pădureţu „ „ idem
11. negeştii Băhneni „ „ pl. rîurile
12. „ Grigoreni „ „ 
13. negeştii Valea Ursului sau Gă-

ureni, sud Muscel, pl. rîurile
14. izvorani sud Muscel, plasa 

Dealului
15. tetcoiu sud Dâmboviţa, plasa 

Corbii
16. tomşanii după răstoacă sud 

Dâmboviţa, plasa Bolintinului. 
17. Mărunţişu ce ţine de moşia 

tomşani idem

18. Burdea sau Căldăraru sud te-
leorman pl. Mijloc

19. Mârzăneştii de sus „ „ „ 
târgului

20. Cârţocleasca „ „ „ „
21. Puţintei „ „ „ „
22. Un loc de casă în Câmpulung, 

lângă mânăstirea Câmpulung, 
cotropit

23-25. Munţii: Piscul neto-
tului, oticu şi obârşia Brăţii, 
plaiul nucşorii. 

26. schitul Ulita sud Muscel. 

Dionisie aninoşanu orînduitul 
din partea sfintei Mitropolii. această 
catagafie numărându-se au eşit file 12. 
1842, iulie. 

Puţin mai târziu, în anul 1996, într-o 
etapă ulterioară din dezvoltarea mânăsti-
rii aninoasa, soţii arheologi raluca şi ser-
giu iosipescu au continuat săpăturile din 
incintă. Pentru a păstra unitatea tematică, 
punctăm, în continuare, cele descoperite, 
având ca material auxiliar studiul realizat 
de către ei înşişi, „raport preliminar pri-
vitor la cercetările arheologice de la fosta 
mânăstire fortificată aninoasa“. 

La origine, fiecărei dintre cele trei 
travee ale beciului, îi corespundea câte 
o fereastră aproximativ identică, ceea 
ce nu se mai regăseşte astăzi. 

Casele mitropolitului aveau o in-
stalaţie hidraulică, unicat în arhitec-
tura civilă şi militară medievală şi pre-
modernă din românia. 

se pare că sub casele de pe latura 
de nord ar fi fost un vechi cimitir, deoa-
rece s-au găsit aici numeroase schelete 
umane. Unul dintre ele era tăiat de te-
melia beciului, ceea ce atestă înhuma-
rea anterioară construirii clădirilor. 

 
Canalizare medievală

Pentru a definitiva ceea ce arhe-
ologul Gheorghe i. Cantacuzino lăsa-
se neterminat, în anul 2008, aceeaşi 
doi râvnitori soţi iosipescu, au redes-
chis săpăturile arheologice în biserica 
mare a mânăstirii aninoasa. 

Astăzi – imens ghiveci pentru arbori 
ornamentali

iată ce găsea actualul director al 
Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Pa-
trimoniu argeş la Mânăstirea aninoasa: 
„tot pridvorul e plin cu pământ, de la 
excavaţii. În naos, dau de arheologi. Pe 
dreapta, cum intri, tot spaţiul e excavat. 
se văd straturi peste straturi de zidărie, 
iar mormintele au fost deschise. Pe stîn-
ga, săpăturile sînt în toi. Un tînăr curăţă 
cu şpaclul, grijuliu, în jurul unei tigve 
omeneşti, ce luceşte roşietic, în lumina 
unui proiector.“ (cf. http://cristiancocea.
blogspot.com/2008/09/un-urma-al-ba-
sarabilor-s-ridicat-din.html)

AnexA 4 
Săpături arheologice ulterioare
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Schelete descoperite în mormintele din pronaos

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 34. 

2. DenUMirea oBieCtULUi: inel

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM: „sfântul
nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare: sec. al 
XVii-lea

9. MateriaL/teHniCĂ: metal galben 10. stiL: 

11. DesCriere: inel sigilar cu inscripţia „Иω tβ“ recuperat în urma săpăturilor arheologice 
din biserică. s-a găsit în mormintele din pronaos. Doi lei afrontaţi susţin cu labele din faţă un 
medalion cu o pasăre. e posibil să fi aparţinut ctitorului, tudoran Vlădescu. 

12. DiMensiUni (CM): d ~ 2 13. nr. FiLe: 14. GreUtate
15. ProVenienŢa:  
Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: D. 18. stare De ConserVare: B.

19. restaUrare: efectuată la Muzeul Militar, Bucureşti, în anul 2010

20. oBserVaŢii:

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De  
Maica Cecilia 
(ileana-Cornelia Leotescu)

23. La Data De
22 august 2011

Inel sigilar al lui Tudoran Vlădescu

iată şi mărturia arheologului 
sergiu iosipescu: „În urma strădani-
ei, un urmaş al Basarabilor s-a ridicat 
din groapă. rămăşiţele vorbesc des-
pre vremuri uitate, glorie şi disperare, 
construcţie şi ruină. Pe deget, perso-
najul poartă un inel cu inscripţia sacră 
«io». În mormântul de alături, doam-
na sa a înnobilat lutul cu fir de aur, din 
haină. Peste timp, strămoşii ne întind 

mîna, ca să nu uităm cine sîntem şi de 
unde venim…“ (cf. http://cristiancocea.
blogspot.com/ 2008/09/un-urma-al-
basarabilor-s-ridicat-din.html)

au fost cercetate cele patru mor-
minte din pronaos. (cf. raluca iosipes-
cu, „Mânăstirea aninoasa. note istori-
ce şi arheologice“, în Buletinul Comisiei 
Monumentelor Istorice, nr. 1-2/2008) 
În partea dreaptă, s-au găsit ctitorii, 

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 32. 

2. DenUMirea oBieCtULUi: inel

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM: „sfântul
nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare: sec. al XiX-lea

9. MateriaL/teHniCĂ: metal alb 10. stiL: 

11. DesCriere: 
inel cu inscripţia “tiţa Vlădeasca 1840“, recuperat în urma săpăturilor arheologice din biseri-
că. s-a găsit în mormintele din pronaos. 

12. DiMensiUni (CM): d=2 13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa:  
Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: D. 18. stare De ConserVare: B.

19. restaUrare: efectuată la Muzeul Militar, Bucureşti, în anul 2010

20. oBserVaŢii:

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De
Maica Cecilia  
(ileana -Cornelia Leotescu)

23. La Data De
22 aUGUst 2011

   
Inel al Saftei Vlădescu,  

găsit pe osul carpian, intact
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tudoran şi alexandra. Dacă prezenţa 
alexandrei era vădită de inscripţia de 
pe piatra tombală, faptul că tudoran a 
fost înhumat aici este adeverit de inelul 
sigilar din aur, cu monograma „io tV“. 

simbolurile heraldice de pe acest inel 
sunt doi lei afrontaţi, care ţin un disc cu 
cu corb. Deasupra se află o coroană. 

tudoran se afla în acelaşi mor-
mânt cu soţia sa, într-o criptă din 

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 36. 

2. DenUMirea oBieCtULUi: Cărămidă funerară

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM: „sfântul nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare: sec. al XiX-lea

9. MateriaL/teHniCĂ: lut 10. stiL: 

11. DesCriere:  
Cărămidă cu inscripţia „safta Vlădeasca 1840“ (slovă chirilică) recuperată în urma săpăturilor 
arheologice din biserică. s-a găsit în mormintele din pronaos. 

12. DiMensiUni (CM):  
L=26, l=13 13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa:  
Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: D. 18. stare De ConserVare: B.. 

19. restaUrare: 

20. oBserVaŢii: 

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De
Maica Cecilia  
(ileana -Cornelia Leotescu)

23. La Data De
22 august 2011

cărămidă, a cărei blotă, dărâmată, a 
strivit craniul alexandrei. 

În celălalt mormânt din dreap-
ta pronaosului, s-au găsit osemintele 
saftei Vlădescu, ultima descendentă 

directă a boierilor, fapt atestat tot de 
un inel, cu inscripţia „tiţa Vlădeasca 
1837“. 

Craniul acesteia era aşezat 
pe o cărămidă cu inscripţia „safta 

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 37. 

2. DenUMirea oBieCtULUi: Cărămidă funerară

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM:  
„sfântul nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare:

9. MateriaL/teHniCĂ: lut 10. stiL: 

11. DesCriere:  
Cărămidă cu inscripţia „Cozma“ (slovă chirilică) recuperată în urma săpăturilor arheologice 
din biserică. s-a găsit în mormintele din pronaos. 

12. DiMensiUni (CM):  
L=25, l=13 13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa:  
Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: D. 18. stare De ConserVare: B.. 

19. restaUrare: 

20. oBserVaŢii: 

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De
Maica Cecilia  
(ileana -Cornelia Leotescu)

23. La Data De
22 august 2011
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Vlădeasca 1840“. tot în partea dreaptă 
au fost găsite patru reînhumări, o cără-
midă cu inscripţia „Cozma“ şi alta pe 
care se găsea craniul stareţului Gavriil, 
cu inscripţia „ieromonah egumen Ga-
vriil 1796“. o cărămidă asemănătoare 

se afla şi în partea stângă, având scrije-
lit pe ea numele „toma“. 

În partea stângă, s-au găsit unspre-
zece schelete, dar, din păcate, Dum-
nezeu nu a voit să ne descopere iden-
titatea celor înhumaţi aici. De vor fi 

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 39. 

2. DenUMirea oBieCtULUi: Cărămidă funerară

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM: „sfântul
nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare:

9. MateriaL/teHniCĂ: lut 10. stiL: 

11. DesCriere: 
Cărămidă cu inscripţia „toma“ (slovă chirilică) recuperată în urma săpăturilor arheologice 
din biserică. s-a găsit în mormintele din pronaos. 

12. DiMensiUni (CM):  
L=28, l=14 13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa:  
Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: D. 18. stare De ConserVare: B.

19. restaUrare: 

20. oBserVaŢii:

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De
Maica Cecilia 
(ileana-Cornelia Leotescu)

23. La Data De
22 august 2011

Basarabi, egumeni aninoşeni ori boieri 
Vlădeşti, peste toţi s-a aşternut aceeaşi 
lopată de ţărână. scheletele parcă zâm-
besc în faţa scurgerii efemere a timpu-
lui şi ne spun: „Ce sunteţi voi, am fost şi 
noi. Ce suntem noi, veţi fi şi voi.“

În stânga pronaosului, s-a găsit 
o criptă asemănătoare celei în care 
fusese înhumat tudoran, cu nume-
roase fragmente de veşminte cu bro-
derie, bumbi, găitane din fier, care 
atestă că cel decedat a fost extrem de 

B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 38. 

2. DenUMirea oBieCtULUi: Cărămidă funerară

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM:  
„sfântul nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare: sec. al XViii-lea

9. MateriaL/teHniCĂ: lut 10. stiL: 

11. DesCriere: 
Cărămidă cu inscripţia „ieromonah egumen Gavriil 1796“ (slovă chirilică) recuperată în urma 
săpăturilor arheologice din biserică. s-a găsit în mormintele din pronaos. 

12. DiMensiUni (CM): 
L=23, l=12, 5 13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa: Patri-
moniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: D. 18. stare De ConserVare: B.

19. restaUrare: 

20. oBserVaŢii: 

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De
Maica Cecilia 
(ileana-Cornelia Leotescu)

23. La Data De
22 august 2011
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File din jurnalul de lucru  
al soţilor arheologi  

Raluca şi Sergiu Iosipescu

însemnat. Poate chiar Daniil, mitro-
politul Ungrovlahiei. Pentru a înţe-
lege mai bine emoţiile acestor săpă-
turi şi importanţa fiecărui pas făcut, 

redăm două file din jurnalul lucrări-
lor celor doi soţi arheologi plini de 
suflet şi atât de stăpâni pe domeniul 
activităţii lor.

Părintele Clement şi arheologul Sergiu Iosipescu,  
 în timpul săpăturilor arheologice efectuate în biserică, anul 2008
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Părintele nicolae nuţă, născut în 
anul 1935, hirotonit în 1957 la Bucu-
reşti, a fost instalat ca preot la paro-
hia de atunci aninoasa – mânăstirea 
de astăzi – la începutul anului 1958. a 
slujit aici timp de 44 de ani. Căsătorit 

cu nepoata preotului teodor Popescu, 
sabina, avea să continue lucrarea pas-
torală şi de restaurare a lăcaşului în-
cepută de către acesta. Chemarea sa la 
Domnul a avut loc în cea dintâi săptă-
mână a Marelui Post, în anul 2012. 

AnexA 5 
Preotul Nicolae Nuţă şi socrul său,  

Preotul Theodor Popescu

Părintele Theodor Popescu  
elev la Seminarul Central  

din Bucureşti

Preotul Theodor Popescu  
şi soţia

În partea stângă, jos – soţia şi părintele Theodor Popescu 
sus – părintele Nicolae Nuţă şi Sabina preoteasa

Preoţii Theodor Popescu  
şi Nicolae Nuţă în sfânta slujire

Preoţii Theodor Popescu  
şi Nicolae Nuţă

Adunare preoţească zonală – în centru: părintele protopop, 
la dreapta – părintele Theodor Popescu

Părintele Theodor Popescu

Părintele Nicolae Nuţă slujind la Parohia Aninoasa
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Înmormântarea părintelui Nicolae Nuţă,  
19 februarie 2012

„Odihneşte, Doamne, cu drepţii pe robul Tău...“
născut la 11 septembrie 1925 în satul 

Vlădeşti, argeş, s-a închinoviat la Mânăs-
tirea slănic la vârsta de 18 ani, fiind călu-
gărit după trei ani de noviciat, la 30 martie 
1947 şi hirotonit întru diacon patru luni 
mai târziu. a fost preoţit peste mai bine 
de trei decenii, în anul 1968, întârziere 
datorată decretului comunist de scoatere 
a monahilor din mânăstiri. În acest răs-
timp, diacon fiind, a stat la Corbi, judeţul 
argeş, mai apoi angajându-se ca paznic la 
Mânăstirea Dintr-un Lemn. După 32 de 

ani de păstorire a obştii Mânăstirii slănic, 
a trecut la Domnul la 17 iulie 2010. 

Fiecare om este o curgere, o viaţă 
curgătoare. nu putem curge unii fără 
alţii, aşa cum nu poate curge un râu fără 
maluri. Unul dintre malurile oricărei 
vieţi trăite în Hristos – ca aceea a Părin-
telui teofil – este Dumnezeu. Celălalt 
– oamenii. avva teofil este legat de Mâ-
năstirea aninoasa prin aceea că, ascul-
tând de arhiepiscopul Calinic, l-a bine-
cuvântat pe Părintele Clement şi alţi doi 

AnexA 6 
Avva Teofil Bădoiu

Priveghi şi nădejde
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ostaşi ai săi pentru a veni aici, dar mai 
ales prin dragostea pe care o purta şi, de-
sigur, încă o mai împărtăşeşte din ceruri 
obştii şi locului. avva teofil părea să fi 
fost, atât cât a vieţuit pe pământ, lângă 
un prag. Un prag între ceea ce noi nu-
mim realitate palpabilă şi o altă realitate 
mai înaltă, diafană, imperceptibilă ochi-
lor umbriţi de păcate. Probabil că stătea 
de veghe la intrarea în lumea de taină a 
sfinţeniei. 

starea sa naturală era aceea de Pă-
rinte. ochi înlăcrimaţi şi vorbe mânioa-
se pentru răul din noi. tristeţe pentru 
a noastră durere şi zâmbet în bucuriile 
noastre. Purtând în desagă sfaturi hăru-
ite. o certitudine a putinţei lutului de a 
se transfigura prin dragoste şi smerenie. 
Fără nevoinţe exagerate, dar în cumpă-
tare. Fără teologhisiri complicate, dar 
propovăduindu-L pe Hristos cu timp şi 
fără de timp, în simplitatea inimii. 

avva teofil a fost pentru toţi întru-
chiparea unei iubiri sincere, copilăreşti 
şi fierbinţi. Ca o lumânare a cărei topire 
prevala asupra flăcării produse. avva ne 

învăţa să fim încăpăţânaţi, aşa cum fost-
a şi el în anii decretului. să nu ne lepă-
dăm de Hristos, să nu călcăm făgăduin-
ţele monahale. ştia Părintele că tainele 
mării nu se dezleagă de pe mal. Că tre-
buie să înveţi să priveşti lucrurile cum se 
cuvine, căci nici prea aproape, nici prea 
departe de ochi obiectele nu sunt clare. 
ştia că fără moartea omidei nu se va ară-
ta zborul fluturelui. 

Părintele teofil, desprins de toate şi 
prins, parcă, în toate deopotrivă, a trecut 
la cele veşnice cu suflet de copil. Copil fi-
ind, era asemenea cerului. Luminos sau 
înnorat – cer întotdeauna. acum timpul 
suferinţei a trecut. Mâna nu mai tremu-
ră, bastonul nu mai alunecă pe gheaţă, 
căci sufletul nu se mai cere susţinut de 
materie. Vine o vreme când Dumnezeu, 
ţinându-ne în palmele sale, ne răsplăteş-
te fiece gând pe care l-am înălţat către el. 
Fiece clipă de răbdare şi aşteptare, fiece 
durere înnăbuşită de dragul Lui. Fiece 
lacrimă rostogolită din dor de cer. atunci 
cele crezute devin certitudine. atunci nu 
mai e loc decât pentru Hristos în suflet…

Părintele Nectarie,  
ucenicul iubitor şi iubit

Binecuvântarea ultimă luată de către 
viitorul stareţ Clement

Preţuit de către ierarhi: Mitropolitul Teofan,  
Arhiepiscopul Calinic, Episcopii Galaction şi Varsanufie
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Crucea, pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu

Mai lângă Tine, Doamne… 

născută la 1 ianuarie 1965, în co-
muna Bărbuleţu, Dâmboviţa, a venit pe 
lume asemenea unui dar de sărbătoarea 
sfântului Vasile cel Mare. s-a închino-
viat la Mânăstirea robaia din judeţul 
argeş pe 27 decembrie 1982, ca sora Pe-
truţa şi pe 7 august, şase ani mai târziu 
a fost tunsă în monahism cu numele de 

Petronia. Păstoreşte cu râvnă şi dragos-
te obştea Mânăstirii robaia, argeş din 
anul 1992, fapt pentru care a primit pe 
2 ianuarie 2009, la prăznuirea sfântului 
serafim de sarov, distincţia de stavro-
foră, crucea fiindu-i înmânată de către 
Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, arhi-
episcop al argeşului şi Muscelului. 

AnexA 7 
Monahia Petronia Dobrescu

Maica Petronia oblăduia Aninoasa, 2002
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O făclie şi jertfa unui suflet - Mânăstirea Aninoasa, 2010

De sărbători, la Robaia

Dragoste de mamă – maica stareţă Petronia  
şi fiica sa duhovnicească, maica stareţă Heruvima

Rugă smerită ridicată spre cer
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născut la 10 mai 1975, în satul 
aninoasa, Comuna cu acelaşi nume, 
judeţul argeş, absolvent al Facultăţii 
de teologie ortodoxă Sfânta Muce-
niţă Filoteia din Piteşti în anul 1997, 
Preotul Costinel Popescu a predat 
religia timp de patru ani. Hiroto-
nit ca diacon la 8 iunie – Înălţarea 

Domnului 2000, va fi sfinţit întru 
preot de sfânta treime în acelaşi 
an şi instalat la parohia aninoasa 
în anul următor. Cu o soţie model, 
Laura Popescu, preoteasă creştină 
prin excelenţă, familia are – în anul 
2012  – trei copii: Costinela, Lauren-
ţiu şi Maria. 

AnexA 8
Preotul Costinel Popescu

Considerăm interesantă o prezen-
tare sumară a câtorva date referitoare 
la viaţa obştii de maici de la mânăstirea 
aninoasa. Poate nu atât pentru contem-
porani, cât pentru cei ce vor veni, acesta 
va să fie un document util. Duhovnicul 
mânăstirii este Protosinghelul Clement 
Păunescu, totodată stareţ al Mânăstirii 
slănic, începând cu anul 2010. La veni-
rea maicilor, în anul 2002 acesta se afla 
deja la aninoasa, de aceea obştea s-a 
cristalizat în jurul său, ideile de bază în 

ce priveşte organizarea economică, dar 
mai ales spirituală a comunităţii de maici 
aparţinându-i. obştea mânăstirii aninoa-
sa are la bază şase vieţuitoare venite de la 
mânăstirea robaia la finele anului 2001: 
maica stareţă Heruvima ordodi, maica 
iconomă ecaterina Vlad, maica spirido-
na, venită ca soră de la robaia (călugărită 
în anul 2009 la aninoasa), maicile teofi-
lia, iustina şi Fanuria (venite ca novice de 
la robaia, călugărite la aninoasa în anul 
2010). Un an mai târziu, în 2002, s-a ală-
turat obştii monahia Marta Huştiu, de la 
Mânăstirea Maicii Domnului – Cudalbi, 
Galaţi şi alte două surori, devenite în anul 
2001 maicile Cecilia şi anastasia. o soră 
închinoviată în anul 2002, în vârstă de 70 
de ani, neputându-se acomoda, a plecat 
trei ani mai târziu. o alta, venită în 2001, 
având frageda vârstă de 16 ani, s-a reîn-
tors în lume după câţiva ani de încerca-
re, nefiind pregătită şi hotărâtă a depune 
voturile monahale1. Locul ei a fost luat la 
finele anului 2009 de către o soră, călugă-
rită în 2011, maica Daniela Văcăroiu. Ul-
tima venită, având statut de novice, este 
sora alina Lazăr, în vârstă de 27 de ani.

În anul de graţie 2012, anul redac-
tării acestei anexe, opt dintre maici au 

1 tocmai acesta este principalul rost al pe-
rioadei de ispitire sau încercare. noviciatul va să 
realizeze o cernere. aceia care nu sunt înrădăci-
naţi adânc în Hristos şi nu sunt ferm hotărâţi a i 
se dărui total este de dorit să se întoarcă în lume 
înainte de a depune voturile monahale. Prin spo-
vedanie şi împlinirea canonului, ei sunt absolviţi 
de orice vină înaintea Domnului. 

AnexA 9
Obştea mânăstirii Aninoasa

Cererea de călugărie  
a viitoarei stareţe Heruvima
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vârste cuprinse între 31 şi 38 de ani, in-
clusiv maica stareţă, o maică are 52 şi o 
alta 72 de ani. Vârstele apropiate creează 
o omogenitate în gândire şi simţire, având 
la bază acelaşi curent care le-a dominat 
formarea personalităţii. 

toate monahiile au cel puţin studii 
medii, unele absolvind seminarul teolo-
gic, la îndemnul patern al iubitorului de 
cultură arhiepiscop Calinic, două maici 
sunt absolvente ale Facultăţii de teolo-
gie, o alta a celei de Litere şi istorie şi o 
maică a celei de Medicină. Mânăstirea 
are o maică doctor în Drept roman. sora 
alina are studii superioare în domeniul 
administraţiei Publice. Deşi venite din 
colţuri diferite ale ţării (Bucureşti, Pi-
teşti, Mioveni, arad, Prahova, Galaţi, 
Vâlcea, Constanţa, slănic-aninoasa, al-
beşti-argeş), deşi, poate, diferite ca fire, 
maicile au ca liant dătător de comuniune 
dragostea de Hristos, dorinţa de mântui-
re prin respectarea canoanelor sfinţilor 
Părinţi referitoare la monahism. 

Dincolo de orice, prevalează dorul 
de jertfire pentru aproapele, dorul după 
o viaţă de nevoinţă şi autocenzurare, ce 
aduce în suflet mângâierea harului dum-
nezeiesc. ortodoxia înseamnă iubire. În-
săşi „evanghelia“ este o poveste de iubire 
întru Hristos. ortodoxia înseamnă bună-
tate, blândeţe, renunţare la orice dorinţă 
de a domina. ortodoxia înseamnă „diako-
nie“, slujire. Monahismul este exponent 
al acesteia şi se trăieşte printr-o totală 
asumare benevolă a regulilor specifice 
unui atare gen de viaţă. În călugărie, toate 
se fac fără a fi ştirbită libertatea umană. 

redăm în continuare regulamentul 
de ordine interioară al mânăstirii ani-
noasa, aprobat de către arhiepiscopul 
Calinic argeşeanul în anul 2002, în mo-
mentul constituirii obştii. orice novice 
doritoare a se încadra în obşte se angajea-
ză, în prealabil, în scris, să îl respecte. 

Programul unei zile de lucru ar fi, 
în linii mari, următorul: la ora 6, de dimi-
neaţă – trezirea maicilor, la ora 7 – începe 

Regulament de ordine interioară Regulamentul conceput de către Părintele Clement şi scris de Maica Heruvima
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slujba: acatistul zilei, ceasurile 3 şi 6, 
sfânta Liturghie. ascultarea ţine de la 9,30 
la 12,30, când este masa de prânz. Urmea-
ză o oră de pauză, apoi din nou ascultare 
până la ora 20 vara – când este masa de 
seară (opţională), sau până la 16,30 iarna, 
când toată obştea participă la Vecernia de 
la ora 17. Pe timpul verii, datorită ascul-
tărilor ce trebuie îndeplinite, la Vecernie 
merg câte două maici, prin rotaţie. slujba 
în perioada estivală se derulează începând 
cu ora 18, ţinând mai bine de o oră. La ora 
23,45 sunt trezite din nou maicile pentru 
slujba Utreniei, care durează cam două 
ore. În timpul Postului Mare, toate slujbe-
le sunt mai lungi cu o oră. 

Programul zilelor de sărbătoare 
comportă câteva modificări. Vecernia din 
ajun se uneşte cu Utrenia, rezultând aşa 
numita Priveghere, care durează de la ora 
19 la ora 23. Dimineaţă, slujba începe la 
ora 8, 30. Programul maicilor este de voie 
– odihnă, lecturi duhovniceşti, rugăciune. 
În mânăstire, la dorinţa liberă a întregii 

obşti, nu se foloseşte radioul, televizorul, 
sau telefoanele mobile personale – există 
doar două, de obşte. excepţie de la pro-
gramul de voie din zilele de sărbătoare fac 
maicile care au o ascultare ce nu poate fi 
întreruptă – la bucătărie, la grajd, la bise-
rică (ghidaj). 

ascultările permanente, care ţin câte 
o săptămână şi se fac prin rotaţie sunt: bu-
cătăria, trapeza – aşezatul şi strânsul me-
sei, biserica şi o duminică la grajd, pentru 
ca maica permanent însărcinată cu aceas-
tă ascultare să aibă libere toate duminici-
le. ascultările de obşte specifice pe timpul 
verii sunt: agricultura, legumicultura şi 
pomicultura, zootehnia, apicultura. iarna 
se împletesc metaniere, cruciuliţe, se fac 
lumânări din ceară de la stupii mânăstirii, 
pentru sfânta Masă, se studiază în obşte 
„Catehismul“, sfintele scripturi şi se fac 
alte lecturi din sfinţii Părinţi. Din toam-
na anului 2012, mânăstirea a deschis un 
atelier de veşminte preo ţeşti. tot timpul 
anului se citesc studii duhovniceşti în 
timpul mesei de prânz. 

exemplificăm rezultatul ascultării 
de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, prin 
studiul „Catehismului“ realizat de către 
maicile de la aninoasa. Mai întâi s-a re-
alizat conspectarea cărţii, apoi s-au gru-
pat tematic citate reprezentative din alte 
opere lecturate, pentru ca, în final, să fie 
înscrise idei şi gânduri personale. 

Livada de meri este suportul de ma-
terie primă al producţiei de suc de mere 
natural, care, împreună cu produsele lac-
tate şi apicole, oferă obştii resursele ne-
cesare traiului. 

toate aceste activităţi se desfăşoa-
ră în duh de rugăciune, căci numai îmbi-
nând munca şi ruga către Domnul spe-
răm a putea parcurge molcom, dar sigur, 
drumul spre cer. 

La cererea stăruitoare, devenită 
pentru noi ascultare de îndeplinit, a ie-
rarhului Calinic, s-a început întocmirea 
unui jurnal zilnic al mânăstirii aninoasa. 
redăm mai jos câteva file din acesta. 

File de jurnal
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Adnotări despre vreme şi ascultări Viaţa de zi cu zi la Mânăstirea Aninoasa
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Studii teologice – catehism Activităţi hibernale – studii catehetice
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La gura sobei învăţând despre Ortodoxie Pagini de catehism
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AnexA 10 
Pictorul Ion Vasiluţă

Vasiluţă ion, născut la 21 februarie 
1950, în Melineşti, Dolj, în tinereţe a 
cochetat cu pictura de biserici. a venit 
în municipiul Curtea de argeş în anul 
1974. După o perioadă de abandonare 
a artei, ca pensionar, a revenit la dra-
gostea sa pentru icoană şi tablou, rea-
lizând numeroase opere, excelând în 
stilul realist. 

Maica Domnului Axioniţa,  
icoană din biserica mânăstirii

La Mânăstirea aninoasa păstrăm câ-
teva opere ale acestuia: icoanele împă-
răteşti şi diaconeşti din paraclis, icoana 
Maicii Domnului axioniţa din biserică, 
icoana sfântului nectarie din biserică, 
tablourile ctitorilor – tudoran Vlădescu, 
Daniil aninoşanul, Dionisie aninoşanul, 
Patriarhul iustinian Marina şi arhiepis-
copul Calinic argeşeanul. 

Sfântul Nectarie,  
icoană din biserica mânăstiriiProgramul obştii, aprobat de către arhiereu
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Icoană diaconească a Sfântului Dimitrie, 
paraclis

Hristos,  
icoană împărătească din paraclis

Icoană diaconească a Sfântului Gheorghe, 
paraclis

Maica Domnului,  
icoană împărătească din paraclis

AnexA 11
Părintele Ilie Bobăianu

Părintele ilie (Dantes Bobăianu), 
născut la 14 iulie 1972, la târgu-Jiu, 
Gorj, s-a remarcat de mic copil prin 
talentul său artistic, participând la di-
verse concursuri şi uimind juriul în 
cadrul acestora. absolvent al secţiei de 
grafică-animaţie a Liceului „nicolae 
tonitza“ din Bucureşti, va urma apoi 
academia de arte „nicolae Grigores-
cu“ din acelaşi municipiu, specialita-
tea artă murală, studiul iconografiei şi 
picturii bizantine. 

Vocaţia monahală s-a materializat 
în anul 1997, la Mânăstirea Frăsinei- 
Vâlcea, fiind după un an transferat la 

Mânăstirea slănic-argeş, pentru a re-
aliza pictura bisericii de aici. Din anul 
1998 a executat lucrări iconografice în 
mai multe oraşe din europa şi statele 
Unite ale americii şi a colaborat la nu-
meroase lucrări de studiu în europa 
şi asia Mică. În anul 2012 avea în curs 
de elaborare două lucrări de iconostas 
pentru biserica ortodoxă bulgară din 
Boston şi pentru Mânăstirea afteia – 
alba. În viitor nădăjduim că va reuşi să 
fondeze atelierul de pictură dorit la Mâ-
năstirea slănic, unde, pictorul – monah 
atât de hăruit şi talentat va putea îm-
părtăşi şi altora din darurile sale. 

Uimit de minunile firii
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Cu avva Teofil Badoiu

Sau cu Părintele Stareţ Clement    În timpul lucrului
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Excerpte din opera unui titan contemporan

AnexA 12
Revigorarea obştii monahale

nu putem să nu punctăm imagistic revigorarea obştii monahale de la aninoa-
sa, căci aceasta este minunea cea cu adevărat mare care s-a petrecut sub privirea 
blândă a sfântului nicolae. 

Slujind Domnului
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M
â

n
Ă

st
ir

e
a

  a
n

in
o

a
sa

262

ist
o

r
ie

   şi   ta
in

Ă

263Calea spre cer trece pe pământ

AnexA 13 
Despre Erminii

erminiile zugravilor, un fel de 
manuale de pictură, cuprind reguli de 
pictură bisericească. La început trans-
mise prin viu grai şi vie experiere, cu 
timpul, au fost notate de către pictorii 
bizantini răsăriteni. Primele „erminii“ 
se pare că se păstrează de la pictorii 
atoniţi Manuel Panselinos, teofan de 
Creta şi Frangos Catellanos, deci de 
prin secolul al XVi-lea. Pierdute de-a 
lungul timpului, cea mai veche ermi-
nie păstrată este semnată Dionisie de 
Furna, atonit din secolul al XViii-lea. 
el a lucrat împreună cu ucenicul său, 
Chiril din Hios, amintit în precuvân-
tare. Manualul are, ca majoritatea er-
miniilor de mai târziu, două părţi, una 
iconografică şi alta tehnică, putând fi 
considerat cel mai vechi tratat de ico-
nografie creştină. 

trebuie subliniat faptul că acest 
canon iconografic „nu este o lege rigidă 
şi nici o prescripţie sau regulă exteri-
oară; el este normă lăuntrică“1. „icoa-
nele nu se copiază, ci se pictează după 
model, ceea ce înseamnă transpunere 
creativă liberă.“2

“Ca şi toată tradiţia bisericească 
în general, canonul icoanelor nu trebu-
ie înţeles ca o pravilă exterioară şi ca o 
lege neschimbată, care pretinde o su-

1 Leonid usPensky, Teologia icoanei în Bise-
rica Ortodoxă, editura anastasia, 1994, p. 212.

2 Leonid usPensky, Vladimir Lossky, Că-
lăuziri în lumea icoanei, editura sophia, Bucu-
reşti, 2006, p. 67.

punere pasivă, de rob – înţeleasă ast-
fel, problema pictorului de icoane s-ar 
reduce doar la copierea originalului.“3

“Comparând icoanele cu aceeaşi 
compoziţie şi aceeaşi temă eşti frapat 
de constatarea că, în ciuda asemănării 
lor, nu e nici una care să o copieze or-
beşte pe alta. (…) Meşterii urmau tra-
diţia în mod foarte firesc, fără chiar a 
fi conştienţi de acest lucru şi fără a-l 
simţi vreodată ca pe o piedică în pu-
terea lor creatoare. (…) Fără a părăsi 
vreodată cadrele canonice, modificând 
ritmul compoziţiei, contururile, liniile 
ample sau fragmentate, repartizarea 
culorilor, nuanţele unice pentru fie-
care artist, ajungeau fără greutate să 
dea un aer de noutate fiecăreia dintre 
operele lor. ei imprimau formelor tra-
diţionale un character cu totul perso-
nal şi rămâneau, astfel, fideli spiritului 
însuşi al tradiţiei, care este întotdeau-
na zvâcnet de viaţă, înaintare creatoa-
re, vedere a ceea ce nu poate fi văzut a 
doua oară.“4

3 Pr. serghei Bulgakov, Icoana şi cinstirea 
sfintelor icoane, editura anastasia, Bucureşti, 
2000, p. 136.

4 Paul evDochimov, Arta icoanei. O teologie 
a frumuseţii, editura Meridiane, 1993, p. 188.
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AnexA 14
Pictura Mânăstirii Sitaru

anexăm câteva fragmente din pictura de la Sitaru, spre a servi drept model 
comparativ. 
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AnexA 15
Câteva excerpte de pictură  

care aparţine cu certitudine  
sau ar putea aparţine lui Pârvu Mutu

Mânăstirea Mamu
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Biserica Negustori, Bucureşti

Biserica Filipeştii de Pădure

Autoportretul lui Pârvu Mutu,  
purtând deasupra semnătura lui
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Mânăstirea Sinaia – biserica vecheBiserica Adormirea Maicii Domnului din Râmnicu Sărat 

Mânăstirea Berca

Pârvu Mutu  
împreună cu  

soţia sa,  
Tudora
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AnexA 16

1.  Fragment de frescă 
Sf. Nicolae

1.1. Fişa bunului cultural

Nume deţinător: Mânăstirea 
aninoasa

Adresa: aninoasa, Judeţul argeş
Nr. inventar:-
Descrierea obiectului:
Tip: frescă
Denumire: sf. nicolae
Autor: posibil Pârvu Mutu
Titlu: sf. nicolae

Descriere: Frescă executată po-
sibil de Pârvu Mutu, la sfârşitul seco-
lului XVii, cu pigmenţi naturali, re-
prezentând pe sfântul nicolae. Fresca 
este în mare parte afumată, ceea ce 
face ca fondul coloristic să fie un gri 
cenuşiu, pe care se conturează imagi-
nea sfântului. 

Capul este înconjurat de o aureolă 
de culoare galben cenuşiu, chipul înca-
drat de păr cărunt ondulat; fruntea în-
altă, ochii larg deschişi galben-cenuşiu, 
cu pupila neagră, urechile jos implanta-
te, cu părul după urechi; nasul drept se 
lăţeşte spre bază; gura şi bărbia încon-
jurate de barbă albă, ondulată, scurtă şi 
rotundă, care acoperă gâtul şi o parte din 
gulerul veşmântului; gâtul scurt şi lat. 

sfântul este îmbrăcat într-un veş-
mânt arhieresc format din sacos, de 
culoare cenuşie şi model stilizat grena, 
mâna dreaptă ridicată la nivelul bus-
tului, degetele lungi în poziţie de bine-
cuvântare; mâna uşor ridicată lasă să 
se vadă manşonul stiharului; cu mâna 
stângă susţine sf. evanghelie în pozi-
ţie verticală, având coperta de culoa-
re galbenă cu model geometric; de jur 
împrejurul gâtului şi umerilor apare 
omoforul cu marginea roşu-cărămiziu 
şi model stilizat. 

Material: pigmenţi naturali
Tehnică: frescă
Datare: sfârşit secol XVii
Dimensiuni: lungime - 78 cm, lă-

ţime – 56 cm

Inscripţii: 
stânga sus cu alb dreapta sus cu alb

CTЪL NИKOA
ЧYДO TBOPC

- în traducere: pe rândul de sus 
dreapta este prescurtarea „stîl“ de la 
„sfântul“, iar stânga prescurtarea „ni-
coa“ de la nicolae; 

– pe rândul de jos dreapta repre-
zintă „ciudo“ iar stânga „tvores“, care 
împreună formează cuvântul „ciudot-
voreţ“, însemnând „făcător de minuni“

Bibliografie: -
Observaţii: stare conservare 

proastă; pe întreaga suprafaţă sunt 
prezente crăpături, cracluri, zone 
cu lipsă de substanţă şi puncte de 
mucegai. 

Provenienţă: sfânta Mânăstire 
aninoasa, pronaos

Mod deţinere: proprietate
Nr. fişă conservare: 1
Completată de: Chiriţescu sanda 

(Maica anastasia)
La data de: 23 martie 2010 
Restaurat: nu
Valoare inventar: -
Completat de: Chiriţescu sanda 

(Maica anastasia)
Data completării: 24 martie 2010 

1.2.  Fişa de conservare  
a bunului cultural:

Denumirea obiectului: frescă
Autor: posibil Pârvu Mutu
Posesor: Mânăstirea aninoasa
Perioada: sfârşit secol XVii
Şcoală, stil, epocă: şcoala 

românească
Valoare: -
Funcţia: în trecut - închinare
actuală - închinare
Nr. inventar: -
Dimensiuni: lungime - 78 cm, lă-

ţime – 56 cm

Cod culoare: cenuşiu
Descrierea sumară: 
Frescă executată posibil de Pâr-

vu Mutu, la sfârşitul secolului XVii, 
cu pigmenţi naturali, reprezentând pe 
sfântul nicolae. Fresca este în mare 
parte afumată, ceea ce face ca fondul 
coloristic să fie un gri cenuşiu, pe care 
se conturează imaginea sfântului. 

Pe un fond cenuşiu se conturea-
ză sfântul nicolae ţinând în mâna 
stângă sf. evanghelie şi cu dreapta 
binecuvântând, îmbrăcat în veşmânt 
arhieresc. 

Consemnarea detaliată a stă-
rii de conservare: afumarea stratului 
pictural, degradarea frescei, crăpături 
şi cracluri pe toată suprafaţa frescei: 
aureolă, frunte, mâna dreaptă, pomeţii 
obrajilor, zgârietură în dreptul umăru-
lui stâng reprezentând iniţialele M şi 
n, în preapta altă zgârietură în forma 
literei o. 

Degradarea suportului de frescă: 
puncte de mucegai şi puncte desprin-
se din frescă la aureolă, colţul ochilor, 
veşmânt, mâna dreaptă.

Propuneri pentru conservare: 
stabilirea coeficientului de prioritate 
la restaurare – grad 0. 

Materiale şi tehnologii: pig-
menţi naturali.

Condiţiile păstrării obiectului: 
pe peretele care desparte pronaosul de 
naos,  în partea dreaptă, la o tempera-
tură de 19o C şi o umiditate constantă.

Aprecierea sintetică privind 
condiţiile păstrării: candelă.

Anamneza obiectului: frescă lu-
crată la sfârşitul secolului al XVii-lea, 
posibil de Pârvu Mutu, descoperită în 
ianuarie 2009, cu ocazia unor lucrări 
de consolidare a bisericii, când au fost 
îndepărtate icoanele de pe zidul des-
părţitor pronaos - naos.

Menţiuni speciale: în prezent se 
respectă condiţiile de micro-climat

Număr clişee: 4, color 4, digitale 6
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Fişă întocmită de: Chiriţescu 
sanda (Maica anastasia).

Funcţia: supraveghetor muzeu
Instituţia: Mânăstirea aninoasa

2.   Fragment de frescă 
Maica Domnului  
Dulce iubitoare 

2. 1. Fişa bunului cultural:

Nume deţinător: Mânăstirea 
aninoasa

Adresa: aninoasa, Judeţul argeş
Nr. inventar: -
Descrierea obiectului:
Tip: frescă
Denumire: Maica Domnului cu 

pruncul
Autor: posibil Pârvu Mutu
Titlu: Maica Domnului Dulce iu-

bitoare (Glykofilousa)
Descriere: Frescă executată po-

sibil de Pârvu Mutu, la sfârşitul se-
colului XVii, cu pigmenţi naturali, 

reprezentând pe Maica Domnului cu 
pruncul. Fresca este în mare parte afu-
mată, ceea ce face ca fondul coloristic 
să fie un gri cenuşiu, pe care se contu-
rează imaginea Maicii Domnului. 

Capul este înconjurat de o aureolă 
de culoare galben cenuşiu, conturată 
cu o dungă neagră; un imation de cu-
loare roşu-vişiniu cu bordură cu model 
geometric de culoare alb-gri acope-
ră capul, lăsând să se vadă o parte din 
frunte, sprâncene lineare, arcuite, ochi 
mari, expresivi, cu iris galben-cenuşiu, 
cu pupila neagră; nasul drept buze sub-
ţiri, roşii; gâtul scurt. 

imationul cuprinde umerii lăsând 
să se vadă pe umărul drept o floare sti-
lizată şi două dungi negre transversale, 
cu model geometric. La nivelul mâinii 
drepte se vede aceeaşi bordură care 
încadrează chipul. De sub imation, 
la mâna dreaptă se vede manşeta hi-
tonului, de culoare galbenă cu model 
geometric. 

Maica Domnului ţine în braţe 
pruncul, care are capul înconjurat de 
o aureolă de culoare galben cenuşie, 
părul uşor ondulat la spate, sprânce-
ne arcuite, ochi albastru-cenuşiu, nas 
drept, gură mică cu buze groase; faţa 
rotundă. 

Cu mâna stângă pruncul o atinge 
pe Maica Domnului pe bărbie. Picio-
rul drept Îl are îndoit, iar stângul Îl are 
întins, fiind susţinut de braţul drept al 
Maicii Domnului. Pruncul este îmbră-
cat într-o cămaşă de in albă. 

Material: pigmenţi naturali
Tehnică: frescă
Datare: sfârşit secol XVii
Dimensiuni: lungime - 77 cm, lă-

ţime – 64 cm
Bibliografie: -
Observaţii: stare conservare 

proastă; pe întreaga suprafaţă sunt 
prezente crăpături, cracluri, zone cu 
lipsă de substanţă şi puncte de muce-
gai, frescă afumată

Provenienţă: sfânta Mânăstire 
aninoasa, pronaos

Mod deţinere: proprietate
Nr. fişă conservare: 1
Completată de: Chiriţescu sanda
La data de: 23 martie 2010 
Restaurat: nu
Valoare inventar: -
Completat de: Chiriţescu sanda 

(Maica anastasia)
Data completării: 24 martie 2010 

2.2.  Fişa de conservare  
a bunului cultural:

Denumirea obiectului: frescă
Autor: posibil Pârvu Mutu
Posesor: Mânăstirea aninoasa
Perioada: sfârşit secol XVii
Şcoală, stil, epocă: şcoala 

românească
Valoare: -
Funcţia:  în trecut - închinare

actuală - închinare
Nr. inventar:-
Dimensiuni: lungime - 77 cm, lă-

ţime – 64 cm
Cod culoare: cenuşiu
Descrierea sumară: 
Frescă executată posibil de Pâr-

vu Mutu, la sfârşitul secolului XVii, 
cu pigmenţi naturali, reprezentând 
pe Maica Domnului cu Pruncul. Fres-
ca este în mare parte afumată, ceea ce 
face ca fondul coloristic să fie un gri 
cenuşiu, pe care se conturează imagi-
nea Maicii Domnului, care ţine în bra-
ţe pe pruncul iisus.  

Consemnarea detaliată a stă-
rii de conservare: afumarea stratului 
pictural, degradarea frescei, crăpături 
şi cracluri pe toată suprafaţa frescei: 
aureolă, faţă, talpa piciorului Pruncu-
lui brăzdată de crăpături, lipsă de sub-
stanţă la nivelul ochiului drept al Mai-
cii Domnului, la nivelul mâinii drepte; 
chipul Pruncului brăzdat de cracluri, 

iar la nivelul ochiului stâng o crăpă-
tură accentuată. Patinarea stratului 
pictural. 

Degradarea suportului de frescă: 
puncte de mucegai şi puncte desprinse 
din frescă. 

Propuneri pentru conservare: 
stabilirea coeficientului de prioritate 
la restaurare – grad 0. 

Materiale şi tehnologii: pig-
menţi naturali

Condiţiile păstrării obiectului: 
pe peretele care desparte pronaosul de 
naos,  în partea dreapta, la o tempera-
tură de 19 C şi o umiditate constantă

Aprecierea sintetică privind 
condiţiile păstrării: candelă

Anamneza obiectului: frescă lu-
crată la sfârşitul secolului al XVii-lea, 
posibil de Pârvu Mutu, descoperită în 
ianuarie 2009, cu ocazia unor lucrări 
de consolidare a bisericii, când au fost 
îndepărtate icoanele de pe zidul des-
părţitor pronaos- naos

Menţiuni speciale: în prezent se 
respectă condiţiile de micro-climat

Număr clişee: 4, color 4, digitale 6
Fişă întocmită de: Chiriţescu 

sanda (Maica anastasia)
Funcţia: supraveghetor muzeu
Instituţia: Mânăstirea aninoasa

3.   Fragment de frescă 
Hristos Pantocrator

3.1. Fişa bunului cultural:

Nume deţinător: Mânăstirea 
aninoasa

Adresa: aninoasa, Judeţul argeş
Nr. inventar: -
Descrierea obiectului:
Tip: frescă
Denumire: iisus Hristos
Autor: posibil Pârvu Mutu
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Titlu: Hristos Pantocrator
Descriere: Frescă executată po-

sibil de Pârvu Mutu, la sfârşitul se-
colului XVii, cu pigmenţi naturali, 
reprezentând pe Domnul Hristos. Pe 
un fond cenuşiu închis se conturează 
imaginea Mântuitorului astfel: la ni-
velul capului o aureolă de culoare gal-
ben-gri, cu inscripţiile în limba greacă 
- sus ώ (cel care), dreapta o, stânga n 
(on - este); inscripţiile sunt aşezate în 
mijlocul unor dreptunghiuri conturate 
cu linie neagră. 

Mântuitorul este reprezentat cu 
părul castaniu-închis, drept şi lung, 
urechile uşor asimetrice, sprâncenele 
puţin arcuite, ochii deschişi, căprui, 
nasul drept şi alungit, sub care se con-
turează o mustaţă ce se pierde în bar-
ba scurtă; gura mică, buze subţiri, gât, 
umeri, bust proporţional reprezentate. 

Cu mâna dreaptă binecuvintea-
ză, iar cu mâna stângă susţine sfânta 
evanghelie deschisă la textul „veniţi la 
mine cei osteniţi“. 

Veşmântul Domnului este com-
pus dintr-un hiton de culoare gre-
na, cu model vegetal stilizat, brâu de 
culoare albastră-cenuşie şi imation 
albastru-cenuşiu. 

Material: pigmenţi naturali
Tehnică: frescă
Datare: sfârşit secol XVii
Dimensiuni: lungime - 74 cm., lă-

ţime – 61 cm. 
Inscripţii: - la mijlocul frescei 

dreapta cu alb –ώ ПANTώ (Ho Panto)
şi stânga cu alb – KPato (crato) care 
împreună formează cuvântul Panto-
cratorul (atotputernicul); stânga sus 
XC (Hs – prescurtarea de la Hristos). 

Bibliografie: -
Observaţii: stare conservare 

proastă; pe întreaga suprafaţă sunt pre-
zente  crăpături, cracluri, zone cu lipsă 
de substanţă şi puncte de mucegai. 

Provenienţă: sfânta Mânăstire 
aninoasa, pronaos

Mod deţinere: proprietate
Nr. fişă conservare: 1
Completată de: Chiriţescu sanda 

(Maica anastasia)
La data de: 23 martie 2010 
Restaurat: nu
Valoare inventar: -
Completat de: Chiriţescu sanda 

(Maica anastasia)
Data completării: 24 martie 2010 

3.2.  Fişa de conservare  
a bunului cultural:

Denumirea obiectului: frescă
Autor: posibil Pârvu Mutu
Posesor: Mânăstirea aninoasa
Perioada: sfârşit secol XVii
Şcoală, stil, epocă: şcoala 

românească
Valoare: -
Funcţia: în trecut - închinare
actuală - închinare
Nr. inventar: -
Dimensiuni: lungime - 78 cm, lă-

ţime – 56 cm
Cod culoare: cenuşiu
Descrierea sumară: Frescă 

executată posibil de Pârvu Mutu, la 

sfârşitul secolului XVii, cu pigmenţi 
naturali, reprezentând pe Domnul 
Hristos. Pe un fond cenuşiu închis se 
conturează imaginea Mântuitorului, 
care cu mâna dreaptă binecuvintea-
ză, iar cu mâna stângă susţine sfânta 
evanghelie deschisă.  

Consemnarea detaliată a stării 
de conservare: afumarea stratului 
pictural, degradarea frescei, crăpături 
şi cracluri pe toată suprafaţa frescei: 
aureolă, frunte, mâna dreaptă, po-
meţii obrajilor; lipsă de substanţă la 
nivelul frunţii, la ochiul drept, în cen-
trul bărbii, pe antebraţul drept şi pe 
foaia din stânga a cărţii. 

Degradarea suportului de fres-
că: puncte de mucegai şi puncte des-
prinse din frescă la aureolă, veşmânt, 
mâini.

Propuneri pentru conservare: 
stabilirea coeficientului de prioritate 
la restaurare – grad 0. 

Materiale şi tehnologii: pig-
menţi naturali

Condiţiile păstrării obiectului: 
pe peretele care desparte pronaosul 
de naos, în partea stângă, poziţia 3, la 
o temperatură de 19 C şi o umiditate 
constantă

Aprecierea sintetică privind 
condiţiile păstrării: candelă

Anamneza obiectului: frescă lu-
crată la sfârşitul secolului XVii, posi-
bil de Pârvu Mutu, descoperită în ia-
nuarie 2009, cu ocazia unor lucrări de 
consolidare a bisericii, când au fost în-
depărtate icoanele de pe zidul despăr-
ţitor pronaos- naos

Menţiuni speciale: în prezent se 
respectă condiţiile de micro-climat

Număr clişee: 4, color 4, digitale 6
Fişă întocmită de: Chiriţescu 

sanda (Maica anastasia)
Funcţia: supraveghetor muzeu
Instituţia: Mânăstirea aninoasa
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AnexA 17 
Chestionar al Direcţiei Monumentelor 

Istorice – început de secol XX

Preşedintele Comisiunii Monu-
mentelor istorice, Dimitrie onciul, a 
lansat chestionare privind monumen-
tele istorice ale ţării. Părintele the-
odor Popescu răspundea la acesta în 
anul 19211. este amintit pomelnicul 
vechi, din lemn, al ctitorilor, luat de că-
tre Grigore tocilescu, cărţi vechi, prin-
tre care şi „evanghelia“ colligat pe care 
o mai păstrăm şi astăzi, trei clopote – 
unul luat de către nemţi fusese donat 
de către tudoran Vlădescu însuşi, cu 
inscripţia: „soli deo gloria“, 1634. 

era amintit frumosul pridvor 
pardosit cu piatră de albeşti, ale cărui 

1 arhiva i. n. M. i., fond C. M. i., dosar 65, 
aninoasa, f. 2-4

capiteluri se aflau la acel moment în 
curtea ocolului silvic, păstrate de 
şeful acestei instituţii, V. Bogheanu. 
Într-o corespondenţă din 1926 se pre-
ciza că este vorba despre 4 coloane, 8 
capitele şi 2 ancadramente de feres-
tre2, însă referatul arhitectului Pe-
tre Demetrescu aminteşte preluarea 
a 28 de piese „de o frumoasă valoare 
artistică“3.

theodor Popescu vorbeşte şi des-
pre pisania caselor egumeneşti fonda-
te de către Mitropolitul Daniil, pe care 
o găsise ca pe o lespede aruncată prin-
tre dărâmături. 

2 idem, f. 61-62
3 idem, f. 63v. 
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AnexA 18
Viaţa şi minunile Sfântului Nicolae – pictură 

din pridvorul Mânăstirii Aninoasa
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AnexA 19
Sfântul Antim Ivireanul

originar din iviria, mitropolitul 
antim ivireanul (1650-1716), andrei, 
după primul botez1, fiu al lui ioan şi al 
Mariei, a fost luat ca rob de către mu-
sulmani din fragedă vârstă. De aceea a 
stat mulţi ani în Constantinopol, învă-
ţând limbile greacă, arabă şi turcă, pre-
cum şi meşteşugul sculpturii, al pictu-
rii şi al broderiei. a fost chemat în anul 
1690 în Ţara românească de către vo-
ievodul martir Constantin Brâncovea-
nu. aici învaţă meşteşugul tiparului de 
la episcopul Mitrofan, iar după câţiva 
ani se călugăreşte şi este hirotonit pre-
ot. Conduce tipografia domnească de 
la Bucureşti între 1691 şi 1694, 1701 şi 
1705. În 1694 întemeiază o nouă tipo-
grafie, la Mânăstrirea snagov. Păstor 
al obştii de aici, între 1696 şi 1701, va 
tipări numeroase cărţi în limbile ro-
mână, greacă, slavonă şi arabă. Devine 
episcop de râmnicu-Vâlcea între anii 
1705 şi 1708, fondând şi aici cea dintâi 
tipografie. Ulterior, de la 1708 până la 
1716 a fost mitropolit al Ţării româ-
neşti, întemeind noi tipografii şi tipă-
rind un număr însemnat de cărţi în ro-
mâneşte. retras, se pare, pentru scurt 
timp la Mânăstirea aninoasa din jude-
tul argeş, în urma unor neîntelegeri cu 
domnitorul Constantin Brâncoveanu, 
după remedierea acestora, spre finele 

1 Călugăria se consideră un al doilea botez, 
de aceea se şi schimbă numele. 

anului 1716, a fost închis la porunca 
turcilor, caterisit şi trimis în surghiun 
la Mânăstirea sfânta ecaterina din 
Muntele sinai. nu a mai ajuns acolo, 
deoarece pe cale a fost ucis de către os-
taşi, suferind mucenicie. se spune că a 
fost înecat în râul tungia, lângă adri-
anopol. există şi supoziţia că ar fi fost 
aruncat în lacul snagov. 

Icoană a Sfântului Antim Ivireanul
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Blazonul Arhiepiscopiei Râmnicului

obiecte ce par a fi fost sculpta-
te de către sfântul antim ivireanul în 
răstimpul cât a fost exilat la Mânăsti-
rea aninoasa:

   
Sfeşnicele  

de la Mânăstirea Valea Mânăstirii

      
Sfeşnicele de la biserica din Jupâneşti

Uşa de la biserica din Coşeşti

AnexA 20 
Patrimoniu mobil la Mânăstirea Aninoasa

Fragmente de veşminte recuperate din mormintele din biserică înainte de restaurare
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B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 
14. 

2. DenUMirea oBieCtULUi: Fragmente veşmânt

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM:  
„sfântul nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare:  
sec. al XVii-lea

9. MateriaL/teHniCĂ: catifea, fir metal preţios 10. stiL: 

11. DesCriere: fragmente veşmânt recuperate în urma săpăturilor arheologice din bise-
rică. s-au găsit în mormintele din pronaos. În urma restaurării au fost aşezate pe planşetă 
dreptunghiulară, ca o posibilă reconstituire a câtorva fragmente vestimentare. 

12. DiMensiUni (CM): L=38, l=10 13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa:  
Patrimoniul mânăstirii 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: D. 18. stare De ConserVare: B.

19. restaUrare: efectuată la Muzeul Militar, Bucureşti, în anul 2010

20. oBserVaŢii:

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De
Maica Cecilia  
(ileana-Cornelia Leotescu)

23. La Data De
22 august 2011

Fragmente de veşminte recuperate din mormintele din biserică după restaurare 
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Cruce pentru binecuvântare

Tiplotă
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Cruciuliţă de gât

Monede
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Ace cu gămălie

Cană de lutUşă biserică Cutiuţe pentru Sfintele Taine
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B. O. R. FIŞA DE OBIECT 1. nr. inVentar: 8. 

2. DenUMirea oBieCtULUi: icoană Maica Domnului

3. DeŢinĂtor: Mânăstirea aninoasa 4. HraM: „sfântul
nicolae“

5. aDresa: comuna aninoasa, sat aninoasa 6. JUDeŢ: argeş

7. aUtor/ateLier/şCoaLĂ: 8. Datare: sec. XX

9. MateriaL/teHniCĂ: tempera pe lemn 10. stiL: bizantin

11. DesCriere: Maica Domnului, cu Pruncul în braţe, pe partea stângă. Maica Domnu-
lui ţine cu mâna dreaptă mâna Pruncului iisus, care se află în dreptul buzelor sale. Fond 
auriu, cu reliefuri florale. Maica Domnului are hiton verde şi imaton grena. Hristos poar-
tăun hiton verde şi un hematon portocaliu. inscripţii: dreapta - MP oV, stânga - iC XC. 

12. DiMensiUni (CM): L=34, l=24 13. nr. FiLe: 14. GreUtate

15. ProVenienŢa: D. 16. titLUL DeŢinerii: Pr. 

17. LoC De PĂstrare: B. 18. stare De ConserVare: B.

19. restaUrare:

20. oBserVaŢii: icoana a fost primită de la Patriarhul teoctist în anul 2002, când a vizitat 
Mânăstirea aninoasa. 

21. eVaLUare
22. FişĂ intoCMitĂ De
Maica Cecilia  
(ileana-Cornelia Leotescu)

23. La Data De
21 septembrie 2006

Centralizator al obiectelor de patrimoniu  
de la Mânăstirea Aninoasa

nr. 
Crt. Denumirea nr. 

inv. 

titlu
proprieta-

te /
Donaţie /
achiziţie

Datare

Locul unde  
se află

Depozit
Biserică

Condiţiile
Bună/
rea/

Deteriorată

observaţii

1 icoană sfântul 
nicolae 12 Pr. 1677 D B

2 icoană Hristos 
(Deisis) 11 Pr. 1677 D B

3 icoană Hristos 13 Pr. 1867 D B

4 evanghelie
colligat 43 Pr. 1750, 

1686 D B

5 sfeşnic 
împărătesc 6 Pr. sec. XViii B B

6 sfeşnic 
împărătesc 7 Pr. sec. XViii B B

7 Pomelnic 44 Pr. sec. XiX D B
8 tiplotă 45 Pr. sec. XVii D B

9 icoană Maica 
Domnului 8 D. sec. XX D B Primită de la patriarhul teoctist

10 Fragmente 
veşmânt 14 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

11 Fragmente 
veşmânt 15 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

12 Fragmente 
veşmânt 16 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

13 Fragmente 
veşmânt 17 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

14 Fragmente 
veşmânt 18 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

15 Fragmente 
veşmânt 19 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

16 Fragmente 
veşmânt 20 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

17 Fragmente 
veşmânt 21 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

18 Fragmente 
veşmânt 22 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

19 Fragment bumb 23 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 
realizate în pronaosul bisericii

20 Cană de lut 24 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 
realizate în pronaosul bisericii

21 Fragment cercel 25 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 
realizate în pronaosul bisericii

22 ace cu gămălie 26 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 
realizate în pronaosul bisericii

23 Monede 27 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 
realizate în pronaosul bisericii

24 Bumb 28 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 
realizate în pronaosul bisericii

25 Cruciuliţă de gât 29 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 
realizate în pronaosul bisericii

26 Fragment 
cataramă 30 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii
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27 Fragment verigă 31 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 
realizate în pronaosul bisericii

28 inel 32 Pr. sec. XiX D B Provin din săpturile arheologice 
realizate în pronaosul bisericii

29 Bumbi 33 Pr. sec. XVii D B Provin din săpturile arheologice 
realizate în pronaosul bisericii

30 inel 34 Pr. sec. 
XVii D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

31 inel 35 Pr. sec. 
XVii D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

32 Cărămidă 
funerară 36 Pr. sec. 

XiX D B Provin din săpturile arheologice 
realizate în pronaosul bisericii

33 Cărămidă 
funerară 37 Pr. D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

34 Cărămidă 
funerară 38 Pr. sec. 

XViii D B Provin din săpturile arheologice 
realizate în pronaosul bisericii

35 Cărămidă 
funerară 39 Pr. D B Provin din săpturile arheologice 

realizate în pronaosul bisericii

36 Cruce 40 Pr. sec. 
XVii D B Descoperită într-o firidă zidită a 

sfântului altar 

37 Cruce 41 Pr. sec. 
XVii D B Descoperită într-o firidă zidită a 

sfântului altar
38 Cruce 42 Pr. sec.  XiX D B Preoteasa Maria Cantarol

39 Cruce 57 Pr. sec. XiX

Curtea 
mâ năstirii - 

partea 
de est a 

bisericii

B Preteasa Zoiţa şi preotul nedelcu

40 Cruce 
binecuvântare 47 Pr. sec. XViii D B În prezent se restaurează la Mu-

zeul Judeţean argeş

41 Chivot 46 Pr. sec. XViii D B În prezent se restaurează la Mu-
zeul Judeţean argeş

42 Cutie sfânta 
împărtăşanie 9 Pr. sec. XViii D B În preszent se restaurează la 

Muzeul Judeţean argeş

43 Cutie sfânta 
împărtăşanie 10 Pr. sec. XViii D B În prezent se restaurează la Mu-

zeul Judeţean argeş

44 icoană Maica 
Domnului 2 Pr. sec. XiX B r Pe catapeteasmă

necesită restaurare
45 icoană Hristos 3 Pr. sec. XiX B B Pe catapeteasmă

46 icoană sfântul 
nicolae 4 Pr. sec. XiX B r Pe catapeteasmă

necesită restaurare

47 icoană sfântul 
Gheorghe 1 Pr. sec. XiX B B Pe catapeteasmă

48 Uşă 
împărătească 48 Pr. sec. XiX D B

49 Uşă 
împărătească 49 Pr. sec. XiX D B

50 Uşă  diaconească 50 Pr. sec. XiX D B
51 Uşă  diaconească 51 Pr. sec. XiX D B

52 Cruce 52 Pr. B B Popa stanciu ot Băjeşti – înhu-
mat în pridvorul bisericii

53 Piatră tombală 53 Pr. sec. XVii B B Ctitori- boierii Vlădeşti
54 Piatră tombală 54 Pr. sec. XiX B B safta Vlădescu
55 Piatră tombală 55 Pr. B B Popa stancu ot Băjeşti
56 Pisanie 58 Pr. sec. XVii B B

57 Pisanie 59 Pr. sec. XViii B
(Paraclis) B

58 Uşa 59 Pr. sec. XVii B B

AnexA 21 
Materiale de prezentare  

tipărite
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