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Cele 200 de cande-
le au fost aprinse mier-
curi seara, începând cu 
20.00, în curtea Bisericii 
Geartoglu din Târgovişte. 
Toţi cei care şi-au dorit să 
aprindă o candelă au de-
venit participanţi la eveni-
mentul intitulat „De veghe 
stă lumina candelei“. În tot 
acest timp, cântecele reli-
gioase au răsunat în cur-
tea bisericii. Evenimentul a 
avut loc cu prilejul împlini-
rii a 200 de ani de la Re-
voluţia din 1821. Iar istoria 
Bisericii Geartoglu din ora-
şul Târgovişte este strâns 
legată de numele lui Tudor 
Vladimirescu. 

La Geartoglu a 
fost închis Tudor 
Vladimirescu

„În mai 1821, când 
căpitanul pandurilor a 
fost adus la Târgovişte, 
Geartoglu, grec la origine 
şi simpatizant al mişcării 
Eteria, le-a pus la dispozi-
ţie lui Alexandru Ipsilanti 
şi armatei sale toate case-
le şi biserica al cărei pro-
prietar era. Aşadar, acest 
lăcaş de cult are o mare 
însemnătate istorică, mai 
ales pentru faptul că aici a 
stat închis Tudor Vladimi-
rescu, înainte de a fi ucis 
lângă Mitropolie, într-o zi 
de 27 mai“, scrie targo-

vistea-turistica.ro, un site 
realizat de Primăria Târ-
govişte.  Tudor Vladimi-
rescu (1780 - 1821, Târ-
govişte, Ţara Româneas-
că) a fost o figură emble-
matică pentru istoria Ţă-
rii Româneşti, de la înce-
putul secolului al XIX-lea, 
fiind conducătorul Revo-
luţiei de la 1821, al pan-
durilor şi domn al Ţării 
Româneşti. Conducăto-
rii eteriştilor au pus la ca-
le un complot pentru a-l 
îndepărta pe Tudor Vladi-
mirescu. Ridicat prin tră-
dare, de la Goleşti, la 21 
mai, Tudor a fost ucis de 
şefii eteriştilor la Târgo-
vişte, în noaptea de 27 
spre 28 mai, învinuit pro-
babil de colaborare cu 
otomanii împotriva ete-
riştilor. Lăcaşul de cult de 
la Târgovişte a fost ridicat 
peste o mai veche biseri-
că de lemn în jurul anu-
lui 1500. Partea de est a 
fost realizată în secolul al 
XVI-lea. A fost completată 

spre vest cu turnul clopot-
niţei de către Matei Basa-
rab în anul 1640.

Scurt istoric al 
bisericii

“Biserica are trei hra-
muri: „Sfântul Dimitrie“ 
(1640), „Sfântul Nico-
lae“ (1712) şi „Sfântul 
Spiridon“ (1860). În tim-
pul domniei lui Constan-
tin Brâncoveanu (1688-
1714), Pascalie, vornicul 
de Târgovişte, reface bi-
serica, iar fiul lui Pasca-
lie, învăţat postelnic An-
dronache, o închină mă-
năstirii Horezu. După un 

incendiu în 1712, biserica 
rămâne în ruină şi este re-
parată după 1777 de că-
minarul Gheorghe Geano-
lu, care cumpărase casele 
din jurul bisericii. În 1821, 
în casele lui Geanolu s-a 
stabilit comandamentul 
eterist al lui Alexandru Ip-
silanti, iar în biserica Sf. 
Nicolae a fost închis însuşi 
Tudor Vladimirescu, înain-
te de a fi dus la Mitropolie 
şi ucis. În acelaşi an bise-
rica a fost jefuită şi parţial 
distrusă de represaliile ar-
matei otomane. Clucerul 
Nichita Formac o acoperă 
şi o zugrăveşte în 1828, 
iar meşterii zugravi Hagi 
Avram şi Luca o repictea-
ză la 1860. A fost părăsi-
tă până la mijlocul anilor 
90, când a intrat în Pro-
gramul Naţional de Resta-
urare al Ministerului Cul-
turii”, scrie site-ul obiecti-
ve-turistice.ro. 
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 „În cea mai impor-
tantă necropolă voievo-
dală munteană şi loc de 
pelerinaj naţional, la Mă-
năstirea Dealu, se va des-
făşura joi, 27 mai 2021, 
sub coordonarea Înalt-
preasfinţitului Părinte Ar-
hiepiscop şi Mitropolit Ni-
fon, ceremonia de po-
menire a Voievodului Mi-
hai Viteazul, la 420 ani 
de la moartea sa marti-
rică. Parastasul va înce-
pe la ora 10.00, moment 
la care vor lua parte ofi-
cialităţi locale şi judeţe-
ne, dar şi preoţi, studenţi 
de la Facultatea de Teo-
logie şi Ştiinţele Educaţiei 
a Universităţii Valahia din 
Târgovişte, elevi ai Semi-
narului Teologic Sf. Ioan 
Gură de Aur din Târgo-
vişte şi ai Şcolii Mihai Vi-
teazul din Târgovişte, în-
soţiţi de profesorii lor“, se 
arată într-un comunicat al 
Arhiepiscopiei Târgoviş-
te, remis miercuri, agen-
ţiei de presă Agerpres. 
De pe treptele biseri-
cii Mănăstirii Dealu, Mi-
tropolitul Nifon a ros-

tit un cuvânt de învăţă-
tură cu acest prilej, du-
pă care a avut loc defi-
larea militarilor din Gar-
nizoana Târgovişte. 

Se împlinesc 
520 de ani de la 
sfinţirea bisericii 
Mănăstirii Dealu

„Reamintim că în pro-
naosul bisericii Mănăstirii 
Dealu, ctitoria Voievodu-
lui Radu cel Mare, de la a 
cărei sfinţire se împlinesc 
anul acesta 520 de ani, 
se află depus într-un sar-
cofag capul primului ma-
re întregitor de ţară, Voie-
vodul Mihai Viteazul. Ma-
năstirea a fost restaura-
tă şi înfrumuseţată, între 
anii 2000-2018, după ce, 
la iniţiativa şi sub îndru-
marea Înaltpreasfinţitului 
Părinte Mitropolit Nifon, 
s-au întreprins ample lu-
crări de consolidare a bi-
sericii, a chiliilor şi a în-
tregului ansamblu mona-
hal“, se mai arată în co-
municatul Arhiepiscopiei 
Târgovişte.

Mănăstirea Dealu

Mihai Viteazul, 
domn al Ţării 

Românești, pomenit 
la 420 de ani de la 

suirea sa la Cer 
Domn al Ţării Româneşti între anii 1593 
– 1600, voievodul Mihai Viteazul a fost 
omagiat pe 27 mai, la Mănăstirea Dealu 
din apropierea Târgoviştei, acolo unde 
este depus într-un sarcofag, capul marelui 
voievod.

Sute de candele aprinse 
în memoria lui 
Tudor Vladimirescu 

Conducătorul Revoluţiei de la 1821 a fost şi el 
pomenit în data de 26 mai, la Târgovişte. O slujbă 
de parastas a fost oficiată, miercuri, de către 
Arhiepiscopia Târgovişte. Nu mai puţin de 200 de 
candele au fost aprinse cu acest prilej, în memoria 
lui Tudor Vladimirescu şi a eroilor de atunci. 


