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BISERICF\ DIN POPEŞTI-VLF\ŞCF\
o

Pe drumul ce pleacă din Bucureşti
se vede că in timpuri mai noui a su
spre 1\lexandria, la vreo 25 km. de
ferit prefaceri cari i-au scijimbat în
părtare, se a�ă satul Popeşti, aşezat
făţişarea. .Astfel deasupra vecijei cor
între satele Mil)uileşti şi Novaci, în
nişe s'a înălţat zidăria de jur împre
judeţul Vlaşca.
jur cu 1.50 m. ri
dicându-i strea
Uliţa principa
lă a satului se ri
şina, iar turla de
dică în spre ră
zid, d ă r â m ată,
sărit, spre dea
s'a înlocuit c u
lul ce mărgineşte
alta de lemn, lă
sând cu toate a
apa .Argeşului, şi
se opreşte p e
cestea să se va
dă in frontonul
spatele unui pla
tou, - la poarta
acoperişului din
bisericii despre
f a ţ ă , v e cije a
care ne vom ocu
structură a bazei
pa i n cele urmă
fostului turn de
ioare.
zidărie.
Din înălţimea
Biserica nu e
ei, biserica pre
mare ca dimen
domină intreaga
siuni, căci are o
localit ate, căci
lăţime de 7.30 m.
de aci se vede
şi o lungime de
şi câmpia ce se
16.50 m., deci o
întinde spre a
biserică de mij
pele Neajlovului
Biserica din Popeşti-Vlaşca: vedere spre sud-vest.
loc ca mărime,
dar prezintă mult
şi Călniştei, pre
cum şi valea .Argeşului, ce se lasă
interes prin structura elementelor ei
in depărtare spre Dunăre. După înfă
organice . .Astfel soclul este lucrat cu
ţişarea ei exterioară clădirea are ca
cărămizi anume rotunzite, ferestrele
racterul bisericilor din epoca brân
au rame de piatră cu arc in acoladă
covenească, atât prin ansamblul ei,
şi cu grile de fer, iar cornişa este
cât şi prin detaliile diferitelor părţi
formată din rânduri de cărămizi aşe
ce o compun.
zate pe colţ şi pe lat, ca la mai
Dar, examinând-o mai de aproape,
toate ctitoriile brâncoveneşti, precum
Buletinul Comlslunh Monu.uentelor lstorke.
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şi brâul ce incinge biserica de jur im
bizantină la noi. Pe jos e pardosită cu
prejur. Pe tencu
cărămizi aşezate
iala vecbe a pepe lat, tocite şi
reţilor exteriori
lăsate in multe
găsim sgâriituri,
părţi. Pictura e
cari ne păstrează
cea vecbie şi se
numele celor ce
menţine bine, de
sunt îngropaţi
şi zidurile pre
lângă zidul bise
zintă crăpături in
ricii sau al meş
multe părţi.
terilor ce au lu
In pronaosul bi
crat aci. .Ast-fel,
sericii se vede o
pe z i d u 1 d i n
piatră mormân
dreapta abia ci
tală, a ctitori
tim: «Drept acest
lor : jupân Câr
loc s-au îngro
stea vei Vistier şi
pat Despa». In
soţia lui jupă
alt loc: «Eu Năs
neasa Il inca; iar
tase popa». Pe
pisania, desprin
peretele de lângă
să dela locul ei
scara clopotniţii
de deasupra uşei
descifrăm: «To
dela intrare, se
Biserica din Popeşti-VIaşca: vedere spre nord-vest.
ma Nedelcu» şi
păstrează in bi
«Matei, leat
serică. Ea este
1689», iar mai
săpată in piatră
spre altar : «Năs
cu 1itere cbirilice
tase». In sfârşit,
in limba româ
la altar : « S e r 
nească şi in gra
daru Petra
iul ei vecbiu ne
c b e Prejbean u,
spune că : .A
1844».
ceastă sfântă şi
După cum se
d u m n e ze i a s c ă
vede din rele
b i s e rică zidi
veul p 1 a n u 1 u i
tu-se-au din te·
(pag. 116), bise
melia ei păna
rica nu are sâ
s-au isprăvit de
nuri, iar pronao
tot, de robul! ui
sul e despărţit
Dumnezeu ju
de naos p r i n
pan Cărstea vei
stâlpi de zidărie
Vistier, intru cin
in formă de cru
stea şi 1 a u d a
ce, deci, ca fors�ntei şi nedes
=-_n
mă de plan, apărţitei t r o i ţ e,
Planul bisericii din Popeşti-Vlaşca.
parţine bi serîei..:
in zilele prea
lo
Costandin Bălor făcute in bunele tradiţiuni de artă
luminatului Domn
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BULETINUL

CO!I\ISIUNII

sărab Voevod, msţa Septemvrie 30
dni, leat 7198 ( = 1689).
1\tât prin vecbimea ei, cât şi prin
preţioasele mărturii ale vremurilor
apuse ce păstrează în sânul său, a
ceastă biserică ne îndeamnă s'o aşe-

MONUMENTELOR ISTORICE

zăm printre monumentele noastre de
valoare, cu arătarea că fără lucră
rile de restaurare ce s'au efectuat în
campania anului curent, ar fi putut
fi şi ea - ca alte multe- plecate spre
panta deflnitivei pierzări.
ION D. TRJ\jJ\NESCU.

Picturi ved)i (1869) in oaia bisericii din Popeşti-V,aşca.
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