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FIȘĂ MONUMENT RESTAURAT 

 

Denumire: Biserica ”Sf. Nicolae” a mănăstirii Coșula, jud. Botoșani 

Localizare: sat Coșula com. Coșula, județ Botoșani  

Cod LMI 2015: BT-II-a-A-01959.01 

Scurt istoric 

Mănăstirea Coșula a fost construită în anul 1535 de către marele vistiernic 

Mateiaș, sfetnicul domnitorului Petru Rareș. Biserica a fost pictată în frescă 

în perioada 1537-1538.  

Deasupra ușii pronaosului se află o pisanie cu următoarea inscripție în 

limba slavonă: "Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea 

Sfântului Duh a binevoit dumnealui Matiaș Marele Vistiernic și a zidit 

hramul Sf. Nicolae la mănăstirea sa, pe Miletin; s-a început la 23 aprilie și 

s-a săvârșit în același an, anul 7043 septemvrie 8 zile" (=1535). 

În secolele XVII-XVIII, mănăstirea a fost un important centru cultural, aici 

realizându-se prima traducere în limba română a unui text din Herodot de 

către un monah de la Coșula în secolul al XVIII-lea. Textul tradus a fost 

depus de către istoricul Nicolae Iorga la Academia Română. De asemenea, 

un număr de 372 de documente s-au luat din mănăstire și s-au depus la 

Arhivele Naționale. 

În anul 1908, mănăstirea a fost părăsită de călugări; biserica a devenit 

biserică parohială a satului, iar clădirile monahale au fost cedate 

Ministerului Sănătății pentru a adăposti un spital. 

Restaurare – etapa Ștefan Balș 

La biserica Sf. Nicolae din Coșula, jud. Botoșani s-au făcut următoarele 

lucrări: 

- S-a dat jos tencuiala de pe soclu, lăsându-se piatra aparentă. 

Copertina soclului s-a făcut ca și cea veche din două rânduri de 

cărămidă; 

- Pentru a se putea vizita pictura în frescă la peretele de apus al 

bisericii, fost perete exterior, s-a făcut o scară de lemn de-a lungul 



peretelui de nord al pridvorului și s-au deschis spre streașinăniște 

ferestre; 

- Au fost decapate tencuielile bisericii, păstrându-se tencuielile vechi 

cu zugrăveală imitând zidăria de cărămidă în două culori, roșu și 

albastru; 

- S-au făcut lucrări exterioare printre care trotuarul de piatră în jurul 

bisericii, s-a coborât nivelul de călcare pe latura de nord la altar.  
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Sursa Fotografiilor:  

Arhiva / fototeca I.N.P. 

Autor arh . Horia Teodoru, 1939 
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