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Satul Schiau, component al comunei suburbane Bascov, municipiul Piteşti ,
11111 din localităţile argeşe ne care nu are biserică , locuitorii de aici fiind enoriaşi la
,, 1 1111Lul Dobrogostea. Despre biserica de lemn care a existat cândva în Schiau a fl ă m
111 li 1 •rafia Eparhiei Argeş la 1824 unde se menţionează : „Schiau. Sf. Împăraţi b. ele
F cută de dumnealui stolnic Costandin Bucş(ănescu) pe moşi ea dumnealui" 1.
'atagrafie, datând din 1829, ne furnize ază date despre ctitorul acestei biserici:
„D inu! Bucşănescul , n. Piteşti,
60 de ani, stolnic, al clucerul
za arie Enache Bucşănescu.
şade în Piteşti , arc o pt:rechc
case i 2 moşii ş i o m oa r ă în sud
Musce1 2 .
Aparţinând
fami li ei 9e ,boieri aq,ţeşen1
Bucşănescu , Costandin (Dinu!)
a construit această biser ică de
lemn, cu hramul Sf. Împăraţ i.
înainte de 1824, ea putând data
chiar de la sfâ rşitul seco lului al
XVIII-iea.
Fig. 1. Troita din Schiau. demo l ată în august 200 I .

Deteriorându-se în decursul anilor, biserica a fost

demolată şi

în locul ei a fost

11 1\ o troiţă (Fig. I) din zid care avea următoarea pisanie scrisă cu vopsea: „Această

I I i u ită s-a zugrăvit cu cheltuiala d-nei Maria Păişanca, Gh. Maria ş i fiica sa Maria,
1,
tescu, soţia Filoftea, Constantin Marinescu cu soţia Minodora, preotul Gh . S.
ip cu, preoteasa sa Zoia, fiind episcop P. S. D. D. Calist de Argeş, în anul 19 15
jtl 111h. 2 1.

.„'

1 1 h11111~c u . Cawgrnfia Lparhe1 Argeş la 1824. 13ucurl.!ş li . 194 1. p 6. in Cmagrafic , unt trccup ~1 slu.1 11<>1 11
11 1m 11 ..l'reoti : Ioan (45) sc11t it de sll:rlu ri , Nico lae (42) . Diacon : Matciu .
111111 l " Fliilli , Cmagrafle o.ficw lă de toţ i boierii lării Româneşti la /829 . lipo ~ra li a C urtti Rcgak F. (1()11!
11 '1 /\ . IJucureşti, 1929. p. 2 1
11111111!
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Sec\iunea I. Funcla(ia zidlilui desplh'\itor dintre
pronaos. Vedere din vest.

111111

.,. Caseta I . f-u nda1i a de nord a abs idei altarului . V •tk 1
din es t.

Azi, 5 iunie 1967, s-a pictat din 1111
prin donaţ ii de către enoriaşii par h 1
Dobrogostea, fiind pr. paroh Gh Pop 1
Pictor Anghel Ion . C. de Argeş"
Întrucât Troiţa urma să fie demol 11
în vederea construirii unei biserici p 111111
locuitor ii din Schiau, în luna august 2001 am efectuat in vestigatii arheologice pe a ·I
loc unde se ştia că a fost l acaşul de lemn construit de Dinul Buc şănescu. În urr11
trasării secţi unilor au ieşit la iveal ă fund aţ iile vechii biserici .
Realizată din bolovani de râu , de m ărime mijlocie şi mică , prinşi cu mort 11 1
fundaţia are lăţimea de 0,80 m, iar talpa se află la - 0,80-0 ,90 m faţă de nivelul actu I
ele că l ca re .
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PLAN BISERICA DE LEMN
SCHIAU. COMUNA BA SCOV
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Biserica, de dimensiuni apreciabile (14 m x 6,25 m, în exterior) ere compusll
din altar, naos şi pronaos, având planul dreptunghiular simplu şi absidă nedecroşetl
(tipul IC, după tipologia lui Radu Creţeanu)4.
Prin cercetlrile arheologice de la Schiau care au dus la descoperirea unei
biserici de lemn de la sf'Arşitul secolului al XVIII-iea - începutul secolului al XIX-iea
s-au îmbogăţit cunoştinţele noastre despre arhitectura lăcaşurilor religioase din
Muntenia5 •
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~ Radu Creteanu

Bisericile de lemn din Mumenia, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968, p. I O.
' Pc locul unde a existat vechea biserica şi troitll a fost ridicata în toamna acestui an o bisericii după planur1lr
arhitectului lliutll Gheorghe, fondurile fiind puse le dispoziţie de doamna Bena Mihelache, originara din
Bascov. ceta1cana franceza, prin fiica sa Mariana Streche. Meritorie este şi stradania preotului Ion Ghilenccn,
parohul bisericii din Dobrogostea, jlentru realizarea acestei construcţii.
http://cimec.ro

