Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice
Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional
Strada Apolodor Nr. 17, sector 5, Bucureşti
Telefon: 0372 111 409
E-mail: info@mdrap.ro
www.mdrap.ro
www.inforegio.ro
Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism
Organismul Intermediar pentru Turism
Bd. Dinicu Golescu Nr.38, sector 1, Bucureşti
Telefon: 0372 144 000
Fax: 0372 144 001
Beneficiar proiect
Fundația „Cuvântul care zidește”
Str. Mitropolit Firmilian nr.3, Craiova, Dolj, Cod Poştal
200381
Tel. fix: 0251/53.27.28 Tel. mobil: 0756.196.607 Fax:
0251/53.27.28
E-mail: m_pasmangia@yahoo.com

Material gratuit
www.monument-istoric.ro

Ușa Bisericii Vechi

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programul Operațional și co-finanțat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Turismul cultural religios din județele Vâlcea și Olt oportunitate de promovare a identității naționale și a
valorilor patrimoniului național”
Fundația „Cuvântul care zidește“
Aprilie 2013
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României

Copyright © Fundația „Cuvântul care zidește”

Biserica veche-Vedere Sud-Vest

Mănăstirea Arnota

mănăstire de maici, viață de obște
monument istoric, județul Vâlcea

Vedere ansamblu

Mănăstirea Arnota, ce poartă hramul „Sﬁnții Arhangheli
Mihail și Gavriil“ este o mănăstire ortodoxă cu obște de maici,
situată în comuna Costești, județul Vâlcea și este amplasată pe
muntele cu același nume (Arnota), la altitudinea de 820 m.
Prin arhitectura remarcabilă, pictura - păstrată în mare
parte în forma ei originală și sculptura sa impresionantă,
Mănăstirea Arnota poate ﬁ considerată un important monument
istoric și de artă religioasă din țară. Așadar, ﬁecare din cei care
poposesc pe meleagurile românești, sunt îndemnați să nu ezite
să pornească spre munte, să ajungă în pitorescul colț al
Carpaților și să cunoască această minunată podoabă a
Ortodoxiei din România, numită în unele scrieri jurnalistice drept
„mănăstirea dintre vulturi“, dar și „Athosul nostru românesc“.

Catapeteasmă

Mănăstirea Arnota a fost ridicată de Matei Basarab,
între 1632-1654. Există bănuieli că mănăstirea Arnota datează
din secolul al XVI-lea, însă mărturia lui Matei-Basarab,
descoperită într-un hrisov, susține ctitoria acestuia: „Iată dar am
dăruit domnia mea acest întru tot cinstit și bine închipuit ce iaste
mai cinstiți preste toate cinstitele daruri, hrisovul domniei meale,
sﬁnții și dumnezăieștii mănăstiri, care e de noi zidită, ce iaste în
muntele Arnotri, unde iaste hramul sﬁnților Mihail și Gavril”.
Cercetările din anul 1974, efectuate sub egida Direcţiei Monumentelor Istorice, au permis să se constate că, la temelia actualei biserici se găsesc urmele altor biserici încă nedatate, care vor
ﬁ existat aici.

Biserica veche - vedere Nord-Vest

În cartea sa, „Sate și mănăstiri din România”, Nicolae
Iorga descrie mănăstirea Arnota astfel: „Iar sus de tot acolo unde
atârnă negurile, deosebești printre ele, ca lungă pată albă,
Arnota, care strălucește, de departe, în noapte [...] Bisericuța,
spoită mai deunăzi, are tipul curat al clădirilor lui Matei-Vodă,
căci Brîncoveanu, a dres aici numai o fântînă. Pridvorul e închis;
pe lături zimți, cîte trei ferești, ocnițe rotunde, deschise sus, iar în
rîndul de jos închise; un singur ciubuc la mijloc, fără săpături. În
pronaos doarme într-un mormînt înnalt, de marmoră, cu săpături
ce înfățișează tunuri, tobe, semn de războiuși stema țerii, Matei
Basarab, iubitul Domn și părinte bătrîn. La picioarele sale stă
Danciul din Brîncoveni, ale cărui rămășițe au fost aduse din
Mitropolia de la Alba-Iulia...”.

