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BISERICA PAROH IALĂ SFINŢI I VOEVOZI DIN LĂUNELE
DE JOS J U DEŢUL ARGEŞ
,

Incă un monument care dispare. CIădită din cără,
midă, în anul 1 824-1826 - catagrafia Eparhiei
Argeş din 1824 1 nu o pomeneşte - biserica Sfmţii
Voevozi din Lăunele de Jos e aşezată, în mod ne,

Fig. 1.

-

A avut atât de suferit din cauza cursului schim,
bător al pârâului şi din cauza izvoarelor din deal
încât şanţurile şi indiguirile ce s'au făcut de mai
multe ori n'au putut împiedeca subminarea zidurilor

Biserica Sfinţii Voevozi din Lăunele de Jos.
Fotografie comunicată de d·1 Ing. C. Burghele

obişnuit, ca o moară, la poalele dealului şi chiar pe
marginea apei.
1 1. Ionaşcu, Catagrafia Eparhiei Argeş la r824, Bucureşti,
1 94 2 , p. 29 unde găsim în Lăunele (fără de Sus sau de Jos),
numai o biserică de lemn, cu hramul Intrarea in Biserică.

bisericii. Aceasta începe să se prăbuşească fără a mai
putea fi restaurată, după o existenţă de numai o
sută douăzeci de ani.
Publicăm planurile şi fotografia bisericii, între'
buinţând şi documentele comunicate de d,l Inginer
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HORIA TEODORU
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Biserica Sfinţii Voevozi din Lăunele de Jos.
Planul şi elevaţia laterală. Releveu V. Moisescu
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Fig. 3.
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Biserica Sfinţii. Voevozi din Lăunele de Jos
Releveu V. Moisescu
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Fig. 4.

-

Biserica Sfinţii Voevori din Lăunele
de Jos. Elevaţia principală.
Releveu V. Moisescu

Fig. S. - Biserica Sfinţii Voevozi din Lăunele
de Jos. Detalii. Stâlp interior şi stucatura dela
arcaturile exterioare.
Releveu V. Moisescu
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BISERICA DIN LĂUNELE DE JOS

C. Burghele, care a atras atenţia Comisiunii asupra
acestui monument \ Biserica , fără abside laterale,
1 Mul� mim şi pe această cale d·lui Ing. C. Burghele pentru
interesul arătat Monumentelor Istorice.

are o înfăţişare pitorească şi este de reţinut jocul
acoperişurilor dela intrare.
Arcaturile faţadelor şi omamentele de stuc, mo
delate cu mâna , au fost adăogate cu ocazia repara
ţiilor din anul 1 888 sau 1 900.
HORIA TEODORU

R E S U ME
L 'E G L ISE PAROlSSIALE DES « SA INTS VOEVODES

Cette eglise erigee en 1 824 au bord d'une riviere,
est en train de s'effondrer, minee par les eaux trop
proches.
Bâtie sans absides laterales avec une seule nef, le

�

DE LĂUNELE DE JOS DANS LE D ISTRICT D'ARGEŞ

jeux de ses toitures en fa<;ade lui donne un aspect
pittoresque.
Les arcatures appliquees en stuc, modelees fi la main,
sur les murs exterieurs, ont ete rajoutees vers 1 890.
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