
Manastirea Cozia

  

Manastirea Cozia, una din cele mai frumoase manastiri din Romania, este situata la 3 km de
statiunea Calimanesti-Caciulata, pe malul drept al Oltului si la circa 20 km nord de Rm.Valcea.
Cunoscut initial sub numele de manastirea Nucet, ansamblul a primit mai apoi numele de
"Cozia", dupa muntele din vecinatate.

  

Biserica mare cu hramul "Sfanta Treime", armonios proportionata, cu ornamentatie bogata, a
fost construita din piatra alba tare, intre 1387-1391, ctitor fiind domnitorul Mircea cel Batran.
Conceputa dupa planul trilobat, cladirea a fost sfintita la 18 mai 1388. Partea superioara a
chenarelor de la ferestre, rozetele de deasupra lor si pictura din pronaos dateaza din timpul lui
Mircea cel Batran. Pictura a fost renovata in 1517, in vremea lui Neagoe Basarab, cand s-a
facut si fantana care ii poarta numele.

  

Catapeteasma originara din lemn a ars si a fost refacuta in 1794 din caramida, fiind zugravita in
anul 1907. Crucea de pe turla este din timpul lui Mircea cel Batran, iar policandrele din naos si
pronaos au fost daruite manastirii de domnitorul Constantin Brancoveanu

  

In pronaos se gasesc mormintele voievodului Mircea si al monahiei Teofana, mama lui Mihai
Viteazul, calugarita dupa moartea fiului ei si decedata in 1605. Piatra funerara a domnitorului
este o copie a celei originale si dateaza din 1938.

  

Prin comorile de arta din cuprinderea ei, Manastirea Cozia a pus la indemana cercetatorilor un
bogat, interesant si variat material arhitectonic, de sculptura in piatra sau lemn si pictura murala.
Poetilor si scriitorilor le-a oferit teme pentru operele lor. In decursul framantatei noastre istorii,
manastirea a fost si un insemnat punct strategic; ea traieste si va dainui in istoria poporului
roman deopotriva prin insemnatatea ei artistica si spirituala, cat si prin vechimea ei.

  

Fiind unul dintre cele mai vechi si complexe monumente istorice si de arta, bucurandu-se si de
o pitoreasca situare, Cozia este mult cautata de pelerinii din tara si din strainatate.
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