
Manastirea Turnu 

                 Manastirea Turnu, vechea vatra de cultura si istorie romaneasca, isi are radacinile in ctitoriile 
vrednicilor de amintire voievozi care aveau sa ridice la Tirgsor 8 biserici, spre a fi loc de rugaciune si 
de vesnica pomenire.  

 

             Vechile cronici amintesc de Tirgsor ca fiind curte domneasca, targ si manastire.Prima 
mentionare a localitatii este din timpul lui Mircea cel Batran intr-un hrisov din 25 august 1413, in care 
face o onlesnire negustorilor brasoveni. Apoi intr-un dictionar de la sfarsitul secolului al XIX-lea se 
nota despre manastire:…"zidita de Antonie Voda la 1671 pe o pozitie foarte buna.In vechime, ea a 
servit in resbelele romanilor si a fost o adevarata cetatuie, dupa cum arata si ruinele ce exista 
astazi.Aceasta manastire are doua curti; intrarea este pe sub o clopotnita de ziduri, daramata pre 
jumatate, iar in dreapta se vad ruinele caselor domnesti, din care numai niste subterane dovedesc 
soliditatea lor. Acest sfant monument se afla pustiu, desbracat de toata splendoarea…" Insa pe aceste 
locuri istoria si-a lasat amprenta inca din paleoliticul superior si neolitic (urme din culturile Cris, Boian 
si Gumelnita).Antichitatea este prezenta prin asezari sau necroole din epoca bronzului, a fierului, apoi 
prezenta romana este dovedita prin castru si termele din timpul lui Traian, prin monedele de bronz 
descoperite, dar si prin caramizile stampilate cu insemnul Leg. a XI-a Claudia Pia Fidelis.  

 

  

    Dar prima biserica construita aici este ctitoria lui Vladislav II din anul 1447, din care se mai vede 
doar fundatia.Cea mai importanta fiind insa biserica din interiorul curtii domnesti, care este ctitoria 



domnitorului Vlad tepes, pisania acestei biserici pastrata la Muzeul de Istorie, mentionand data de 24 
iunie 1461 ca fiind ziua tarnosirii. 

 

              Biserica aceasta a fost refacuta in anul 1671 de Antonie Voda din Negoiesti, insa moartea 
acestuia a facut ca biserica sa ramana nepictata, pictura executandu-se de Voievodul martir Constantin 
Brancoveanu, al carui portret se vede inca pe peretele de vest, alaturi de el fiind Doamna Marica sotia 
lui. Manastirea datorita donatilor facute de Domnitori si a griji monahilor vetuitori fata de sfintenia 
acestor locuri a avut o perioada de inflorire ceea ce face ca domnitorul Grigore Ghica sa inchine 
manastirea spitalului Sf. Pantelimon din Bucuresti, cel ce purta grija saracilor. Dar vitregia vremurilor a 
facut ca acest sfand locas sa decada din stralucirea de odinioara, astazi ramanand doar ruinele caselor 
domnesti, a curtii a turnului de la intrare, a inca doua biserici, una din ele fiind ctitoria domnitorului 
Mihnea la anul 1589, din care a ramas peretele sudic, iar cealalta ctitoria negustorilor datata 1568, toate 
acestea fiind intr-un stadiu avansat de degradare si care necesita ample lucrari de consolidare pentru a 
se salva aceste impunatoare biserici care sunt o marturie a jertfelniciei si dragostei de neam a 
inaintasilor nostri. 



 

              In anul 1997 prin hotararea permanentei consiliului eparhial si avand inalta binecuvantare a 
PREA FERICITULUI PARINTE TEOCTIST, s-a reactivat Manastirea Turnu din Tirgsoru Vechi cu 
dorinta de a-i da viata acestui loc plin de incarcatura istorica si de a-i reda stralucirea de odinioara. 

 

Dumnezeu sa va binecuvanteze calea si viata ! 

  

 


