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BISERICA Sf. G H EORG H E D I N BOTOŞANI

2. Descriere.
B iserica Sf. G})eorg})e din B otoşani
se p o ate consi dera ca u n tip foarte
răspândit la bisericile de stil moldo
venesc din secolul al XVI-lea. E a p re-

Iaşi, P recista din Bacău, însă fără
cărămizile şi teracotele smă lţuite ale
acestora şi cu p ietră ria cio p lită lucrată
mai simplu. P rototipul tuturora a cesto r
biserici este Sf. Ioan din Siret.

1 2 . Biserica Sf. Gl)eorgl)e-Botoşani.
-

Secţiune prin axa longitudinală -

zintă aceleaşi caractere ca bisericile
din timpul lui Ştefan-cel-Mare, însă
cu materiale şi mijloace mai simple.
Se aseamănă cu b is. P ă p ă uţi, Sf.
Nicolae din Doro})oi, Sf. G })eorg})e
din fj ârlău, Sf. Nicolae D o mn esc din

Ele constau, î n linii generale, din
un naos, cu planul în formă de treflă
(cu altar şi sânuri semi-rotunde în in
terior şi poligonale în exterior) ; p este
n a os se ridică turla unică, p e cunos
cutul sistem de bolţi, care constă din
8
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p atru arcuri diagonale, răzimate pe
cl)eile celor patru a rcuri ce se ra
zimă p e co lţu rile naosului. Se ştie
că acest sistem de co nstrucţiune este

In exterior caracterele acestor bi
serici sunt : proporţia p otrivită între
m assa cubică a p ronaosului ş i naosul
înă lţat p ri n suprapunerea turl ei ; înăl-

'

1 3. Biserica Sf. Gl)eorgl)e-Botoşani.

-

Vedere din faţă -

exclusiv m o ldovenesc.
P ro na osul este patrat, mai larg ca
naosul ş i acoperit c u o calotă sferică ;
aceste b iserici n'au p ri dv o r ; câte odată
el li s'a adăogat în u rmă.

ţimea relativ m a re a corpului b isericii
pănă la cornişe ; bogata decoraţie a
faţadelor, obţinută prin că rămizi câte
odată smălţuite şi discuri de teracotă
colorată. Faţadele a ltarului, a l e sânu-
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BISERICA SF. G H EORG H E O l t BOTOŞANI

rilor ş i ale turlei sunt deco rate în în
tregime până l a soclu cu firide, arca
turi de diferite forme ş i filare verti
cale pe mucbile poligoanelor. .Aceasta
în opoziţie cu faţadele p ronaosului,
unde decoraţia se mărgineşte de obi
ceiu l a partea superioară. Ferestrele
altarului ş i ale sânurilor sunt mici şi
dreptungbiulare, acele ale p ronaosului
d i n contră mari ş i ogivale, câte o dată
deco rate cu bogate rozace gotice.
Turla poligonală, în genere lumi
n ată prin patru ferestre mici l a p artea
ei inferioară şi cu patru contraforţi
pe diagonală. Bazele turlei sunt corn-
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puse din două părţi sup rapuse, cea
de j os p atrată, . cea de sus pol igonală
şi stelată ; altădată amândouă stelate.
.A ceste biserici au câte odată patru
contrafo rţi exteriori , aşezaţi într·o
parte şi alta a sânurilor, altă dată nu
m a i doi la altar şi unul mic sub fe 
reastra altarului, în axul b isericii.
Cu to ate că a ceste biserici au ca
ractere comune atât de accentuate,
totuşi diferenţele dintre ele sunt multe :
fiecare îşi are aspectul e i p a rticular,
forme şi disp oz iţiuni variate, cari toate
ne arată cu ce m ăestrie ştiau m eşterii
de atunci să mânuească a rta lor 1).
N. GfjiKl\-BUDEŞTI

,

1) Pentru l ucrările de restaurare, a se vedea me·
m oriul publicat în acest Buletin, fasc precedent, ca

anexă la Raportul general cu privire la lucrările
Comisiunii M.onumentelor Istorice în 191 1 .
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