Mănăstirea Cotroceni
Aşezare: Mănăstirea Cotroceni este una dintre vechile mănăstiri brâncoveneşti din Bucureşti, pe locul acesteia regăsindu-se astăzi Palatul Cotroceni. Complexul se află în
municipiul Bucureşti, vis-a-vis de Grădina Botanică, pe bulevardul Geniului nr. 1 din
Sector 6.
Atestare: Moşia de la Cotroceni prinde viaţă în anul 1679, când Şerban Cantacuzino hotărăşte să construiască un ansamblu mănăstiresc ce cuprindea o biserică de rit ortodox,
case domneşti, case egumeneşti şi chiliile călugărilor. Doi ani a durat până ce biserica
şi clădirile învecinate au fost ridicate în întregime. Datând din 1681, primul catastif al
mănăstirii cuprindea: moşiile, clăcaşii, robii ţigani, venituri din vămile oraşelor, ocnelor de
sare şi podurilor, diverse privilegii, lista obiectelor de preţ (argintărie, odăjdii), precum şi
a altor bunuri de valoare date mănăstirii de ctitorul ei, Şerban Cantacuzino. Arhitectura
ansamblului mănăstiresc era relativ simplă, pe latura sudică a incintei regăsindu-se chiliile călugărilor greci care admnistrau mănăstirea şi asigurau serviciul religios în biserică.
Descriere: Biserica de la Cotroceni, însă, reprezenta cel mai important edificiu al ansamblului şi a reprezentat un monument de referinţă pentru arhitectura şi arta românească de la confluenţa secolelor al XVII-lea şi aI XVIII-lea, inovând prin arhitectura
interioară şi decoraţia în piatră.

Şerban Cantacuzino a făcut mănăstirii numeroase danii: moşii răspândite în toată ţara,
dar şi moşia Cotroceni (proprietatea domnitorului, dăruită acestui lăcaş de cult în anul
1680). Mănăstirea Cotroceni a administrat direct şi în totalitate peste 20 de biserici, mănăstiri şi schituri închinate ei, fapt care a reprezentat o mare parte din sursa de venituri.
După moartea domnitorului, în anul 1688, înmormântat la biserica Cotroceni (lespedea
de marmură, bogat ornamentată şi inscripţionată regăsindu-se astăzi în Muzeul Naţional
Cotroceni), Constantin Brâncoveanu (1688-1714) este cel care a continuat opera politică şi culturală a lui Şerban Cantacuzino, dăruind mănăstirii câteva moşii pentru veşnica
pomenire a familiei sale, până la moartea dramatică a acestuia, în anul 1714 (executat
împreună cu fiii săi la Istanbul).
Ansamblul Cotrocenilor, care se afla în proprietatea mănăstirii, a fost folosit frecvent
pentru cantonamentul trupelor autohtone sau străine. Aşadar, mănăstirea avea, pe lângă destinaţia sa religioasă, alte funcţionalităţi temporare: pregătirea hranei sau adunarea proviziilor pentru trupele staţionare.
În anul 1738 un cutremur violent a dărâmat chiliile, avariind clopotniţa si majoritatea caselor mănăstireşti, iar în anul 1787 un incendiu a provocat distrugeri importante tuturor
construcţiilor de la Cotroceni, tot complexul suferind astfel de-a lungul timpului modificări
importante odată cu refacerea acestora.
Începând cu ultimele două decenii ale secolului al XVIII-lea şi continuând la începutul secolului următor, mănăstirii Cotroceni, aflată între două operaţii militare, turcească
(1801-1802) şi rusă (1806), precum şi un cutremur de mare intensitate i-au fost distruse
o parte a caselor domneşti, a chiliilor şi caselor egumeneşti, clopotniţa, zidurile exterioare şi în mod deosebit biserica. Lucrările de refacere s-au derulat de-a lungul a 7 ani
(1803-1810), biserica căpătând la 1806 aspectul pe care-l va păstra până la darâmarea
completă din 1984, la ordinul președintelui Nicolae Ceauşescu. După această perioadă,
reparaţiile clădirilor de la Cotroceni sunt puţine până la 1862, când Alexandru loan Cuza
hotărăşte să le folosească ca reşedinţă de vară. Biserica este reconstruită în perioada
2003–2009, redată cultului și inclusă în circuitul de vizitare.
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