PROIECT DE CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE A BISERICII ORTODOXE
„SF. GHEORGHE" - sat BICSAD, jud. COVASNA
Arh. FLORIN DOBRESCU

Biserica veche cu hramul .Sf. Gheorghe"
din satul Bicsad, corn. Malnaş, jud.
Covasna, datând din anul 1835, este
înscrisă în Lista Monumentelor Istorice la
poziţia 15 B 070.
Proiectul întocmit de catre Centrul de
Proiectare pentru Patrimoniul Cultural
Naţional în anul 1998 prevede lucrări de
consolidare şi restaurare în vederea salvării
şi refuncţionalizării acestui monument aflat
în prezent într-o avansată stare de
degradare, abandonat.
Proiectul a avut la bază releveul şi
expertiza tehnică de structuri întocmite de
CPPCN la sfârşitul anului 1997, respectiv
începutul anului 1998.
I. Scurt istoric*

Prima menţiune documentară a catunului Bicsad se află sub forma BIKSzAD la
1648, în vremea Principelui Gheorghe I
Rak6czi.
întemeietorii aşezării , realizată prin defrişarea pădurii de fag - BUKK = FĂGET
(magh.) - de la care se pare ca provine şi
numele satului, sunt românii din Ţara Bârsei
şi Ţara Oltului.
Cazania chirilică tipărită în vremea
Principelui Mihai Vodă Racoviţă, ce se
păstra odinioară în arhiva modestei biserici
de lemn din Bicsadul Oltului, certifică
ortodoxia comunităţii româneşti locale şi legăturile acesteia • prin puternica biserică şi
şcoală româneasca din Şcheii Braşovului cu Ţara Româneasca spre mijlocul secolului
al XVIII-iea. Se poate deci presupune că
prima biserică din lemn a comunităţii
ortodoxe româneşti din Bicsadul Oltului datează de pe la mijlocul secolului al XVII-iea,
nu mult după întemeierea aşezării.
Dezvoltarea . industrială " a Bicsadului
materializată prin înfiinţarea unei manufac• Datele istorice au fost preluate din .Notiţă istorică
ca parte a fazei I a Proiectului de restaurare.

turi de sticlă ce a început să produca în
1811, şi-a pus deopotrivă amprenta şi asu·
pra comunităţii româneşti, angrenată deopotrivă şi în prelucrarea şi negoţul lemnului.
La începutul anului 1834, cele 240 de
familii ortodoxe din Bicsad împreună cu
neguţătorul Gheorghe Antoniu din faimoasa
companie comercială de la Braşov - unul din
principalii parteneri de afaceri ai bicsă
denilor - au hotărât să prefacă vechea
biserica de lemn a obştii româneşti în una
de piatră .
Deasupra uşii de intrare în pronaos se
află inscripţia în relief de stucatură (foto
nr. 1).• KADAR (şters) LASZLO ES RO
(şters) KERESZTES ANNIS 1835"
Că Laszlo Kadar alias Vasile Cădariu
sau Dogaru era un român ortodox practicant
o dovedeşte, între altele, şi Evanghelia pe

lnscripţ;a

de deasupra

uşii

de intrare Tn pronaos
(foto nr. 1)

care o dăruieşte ctitoriei sale şi pe care a
consemnat acest lucru cu litere chirilice.
!nălţarea în 1835 - în timpul domniei
împăratului Ferdinand al V-lea de Lorena
Habsburg, totodată mare principe al
Transilvaniei - a noii biserici ortodoxe de piatră din Bicsad reprezintă fără îndoială un
moment de apogeu al comunităţii româ-

pretiminar.~r

întocmita de arhg . Raluca
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şi

Sergiu losipescu,

continuat să scadă , în anii '70 rămânând
doar 12 familii , parohia de Bicsad fiind
declarată parohie misionară a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia şi
Sibiu.
Încercările de restaurarea a monumentului din anii '60 şi '70 au rămas la stadiul de
proiecte, probabil din lipsă de fonduri , deşi
pe plan local se întocmise o documentaţie
primară pentru reparaţii capitale. Abia în
anul 1997, Centrul de Proiectare pentru
Patrimoniul Cultural Naţional a reluat
elaborarea proiectului de restaurare.
li. Descrierea monumentului
Amplasament

Faţada

neşti,

poate

ve st (foto nr. 2)

şi

o încercare de afirmare a
într-o etapă de
" naţionalizare" maghiară a secu-

identităţii naţional-relig ioase

puternică

ilor.
Cert este că după aproape un secol, în
anii 1921-1922, când preotul Dumitru Trifan
reorganizase parohia de sine stătătoare
Bicsad după primul război mondial şi Unirea
de la 1918, comunitatea românească din
Bicsad număra doar 78 de familii.
Intervenţiile pentru repararea bisericii nu
au avut rezultat până la al doilea război
mondial.
Ocupaţia ungară din septembrie 1940 a
dus la părăsirea bisericii. După eliberarea
nordului Transilvaniei în 1944 şi reinstalarea
administraţiei Regatului României în 1945,
Comisiunea Monumentelor Istorice, prezidată de Alexandru Lapedatu, a oprit demolarea bisericii şi a declarat-o monument
istoric.
Sub regimul ocupaţiei sovietice şi sub cel
comunist, numărul ortodocşilor din Bicsad a

Biserica veche datând din anul 1835, cu
hramul "Sf. Gheorghe", este amplasată în
partea de nord-est a satului Bicsad , în
mijlocul unei suprafeţe de teren de form ă
aproximativ ovoidală , împărţită în loturi
individuale conţinând locuinţe , grădini ş i
arătură . Întreaga suprafaţă este mărginită
de două uliţe ce pornesc din şoseaua ce
duce la Târgu Secuiesc prin Băile
Balvanyos şi comuna Turia (planşa nr. 1).
La biserică se accede printr-o ulicioară
îngustă, între două loturi, perpendiculară pe
uliţa dinspre vest. Biserica este înconjurată
de un cimitir datând din aceeaşi perioadă .
Terenul pe care se află biserica şi cimitirul
este uşor înălţat faţă de loturile arabile
înconjurătoare (foto 2, 3).

Faţada
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sud (foto nr; 3)

La exterior turnul-clopotniţă este împărţit
în două registre de un brâu de ţigle, ca
rezultat al reducerii grosimii zidului în
secţiunea superioară . Nava unică este
compartimentată în pronaos, naos şi altar
deasupra pronaosului susţinut de patru
stâlpi de lemn intre naos şi numai doi înspre
turn, se găseşte un cafas cu planşeu tot din
lemn (foto nr. 5).
Pe peretele nordic al naosului, la limita
cu altarul retras, se găseşte un amvon din
zidărie de cărămidă. Altarul poligonal spre
Volumetrie, compartimentare, descriere

Biserica este realizată după modelul
binecunoscut al bisericilor ardeleneşti,
compoziţia volumetrică implicând doar două
volume : un turn-clopotniţă , dezvoltat pe
verticală şi terminat cu un acoperiş sub
formă de coif la vest, şi o navă unică fără
abside, dar cu o retragere în zona altarului ,
la est (foto nr. 4).
Unicul acces se face prin partea de vest
pe sub turnul-clopotniţă . Acesta este împăr
ţit la interior pe mai multe niveluri, ultimul,
cel al clopotelor (clopote care nu există biserica nefiind utilizată de cel puţin 50 ani),
fiind prevăzut cu patru deschideri dreptunghiulare cu latura de sus în semicerc
(planşa nr. 2).

vest

pe fiecare latură din această
câte o fereastră dreptunghiulară cu
latura de sus semicirculară (foto nr. 4).
În mijloc se găseşte masa sfântă din
prezintă ,

direcţie,

Altarul (foto nr. 6)
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piatră în bună stare, dar catapeteasma şi
stranele lipsesc, doar fragmente din acestea
fiind sprijinite de peretele nordic al naosului
şi altarului (foto nr. 6).
Nava unică - inclusiv altarul - este acoperită cu o boltă semieliptică, din scânduri de
brad bătute în cuie pe romanate, deasupra
cărora se găseşte pardoseala podului tot din
scânduri de brad (planşa nr. 3).
Bolta, în zonele unde a rămas cea originală, este pictată, în culori de ulei.
La primul nivel al turnului, deasupra uşii
de intrare în pronaos, se găseşte o inscripţie
în limba maghiară, care atestă anul
edificării: 1835 (foto nr. 1).
La exterior nava a fost consolidată încă
de la început cu patru contraforţi - câte doi
pe fiecare perete longitudinal, între cele trei
ferestre.

Materiale folosite

Biserica este construită cu pereţi din zidărie de piatră spartă de carieră, în amestec
cu bolovani de râu - la navă şi primul nivel al
turnului clopotniţei - şi cărămidă roşie plină
la turnul clopotniţă - începând de la al doilea
registru.
Pereţii sunt tencuiţi cu tencuială pe bază

Fereastra nord (naos - amvon)
(foto nr. 7)

Şarpanta

podului navei - vedere spre uşa de acces
din clopotniţa (foto nr. 8)

de var şi văruiţi atât la interior, cât şi la
exterior. Pardoseala navei este din duşu
mele de brad.
Şarpanta navei, inclusiv cea a altarului,
precum şi cea a turnului clopotniţă, realizate
cu frângere de pantă, sunt din lemn de brad
(foto nr. 8).
învelitoarea navei şi a turnului sunt din
ţigle-solzi.

III. Starea de conservare
Degradări

Consider că biserica se află, în general,
într-o stare medie de conservare, cu degradări reversibile, dacă se acţionează în
sensul consolidării şi restaurării într-un
interval de timp scurt: 1-2 ani.
Cele mai periculoase degradări în sensul
afectării stabilităţii structurale cred câ ar fi
fisurile şi crăpăturile apărute în pereţii navei
şi ai turnului.
Astfel, pe peretele nodic al navei,
fereastra din dreptul amvonului (foto nr. 7) şi
cea din dreptul pronaosului, ca şi cea de pe
peretele nord-estic al altarului, prezintă
crăpături şi fisuri atât la partea superioară,
fragmentând cornişa, cât şi la cea inferioară,
mergând spre fundaţii. În aceste locuri
tencuiala este parţial expulzată.
De asemenea, pe peretele vestic al
navei există două crăpături pătrunse - una
înspre colţul din nord-vest, iar alta în dreptul
turnului-clopotniţă, vizibilă sub scara de
lemn ce duce de la cafas la al doilea nivel al
turnului.
Cauzele previzibile ale apariţiei acestor
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fisuri şi crăpături pot fi legate atât de
calitatea materialelor de construcţie şi
modul în care ele au fost puse în operă, cât
şi de accidente exterioare, legate de mişcări
telurice.

Turnul

cJopotniţ~

- vedere dinspre est (foto nr. 9)

în prima fază , adâncimea mică a fundazidurilor (a navei în special), deasupra
cotei de îngheţ , a condus la tasări inegale
ale acestora şi la apariţia primelor fisuri. De
asemenea , neomogenitatea zidăriei şi a
mortarului de var, a cărui calitate iniţială nu
prea ridicată a fost şi mai mult afectată în
timp de umiditatea ce a generat o igrasie de
p â nă la 1 m înălţime la toţi pereţii , au
contribuit la dezvoltarea reţelei de fisuri şi la
a pariţia crăpăturilor. Şi, în sfârşit, cele şase
cutremure, dintre care două cu magnitudinea de peste 7,2 grade, au adâncit şi mai
mult degradările iniţiale .
Alte degradări constatate:
- lipsa unei părţi a învelitorii din ţiglă a
navei înspre turnul-clopotniţă, de o parte
şi alta a coamei (foto nr. 3);
- igrasie la toţi pereţii , ca urmare a lipsei
unui strat de rupere a capilarităţii intre zid
şi fundaţie (foto nr. 6);
- lipsa jgheaburilor şi a burlanelor de
colectare şi îndepărtare a apelor pluviale
(foto nr. 4 );
- putrezirea parţială a pardoselei din duşumele a navei;
- pierderea calităţii de planeitate a învelitorii şi de rectiliniaritate a coamei datorită modificării calităţii elementelor şarpan
tei : răsucire, încovoiere, putrezire sau
deplasare de la poziţia iniţială a unor
căpriori sau broscari;
ţiilor

- lipsa în totalitate a geamurilor de la
ferestre şi, parţial , a unor cercevele (foto
nr. 7);
- spargerea unor ţigle ;
- desprinderea tencuielii în special în zonele cu fisuri şi crăpături {foto nr. 7, 9);
- distrugerea treptelor de lemn ale amvonului;
- distrugerea, cu excepţia unor fragmente, a tâmplăriei de lemn pictat şi a stranelor (foto nr. 5, 6);
- dispariţia unei părţi importante a picturii
originare de pe boltă, ca urmare a
înlocuirii acesteia cu scânduri de brad
noi în timpul unor reparaţii recente;
- rotirea din cauze neelucidate a întregii
structuri a acoperişului turnului-clopotniţă cu 3-4 • faţă de poziţia iniţială (foto
nr. 10);
- lipsa instalaţiei de paratrăsnet;
- atac combinat de fungi (Sepula Lacrimans, Merulius Lacrimans, Fibroporia
Sp .) şi insecte xilofage (Xestobium
Rufovillosum , Hilotrupes Bajulus), în
diferite procente la toate elementele din
lemn : pardoseală, şarpantă , scări,
planşeele turnului.

Turnul clopotnîţ~ - vedere dinspre sud-vest (foto nr. 10)
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IV. Etape constructive,

intervenţii

Consolidările

ulterioare , inclusiv cele de
cutremurul din 1977, executate
superficial , ca şi dispunerea a 3 tiranţi
metalici care să lege la partea superioară
zidurile longitudinale ale navei (foto nr. 5, 6),
nu au putut împiedica dezvoltarea în
continuare a procesului de degradare. Tot
atunci s-a turnat o şapă de beton simplu sub
pardoseala altarului şi a naosului.
după

V. Proiect de reabilitare

Proiectul prevede

măsuri

de consolidare,
punere în valoare, păstrându-se imaginea actuală a bisericii. S-au prevăzut instalaţii electrice şi de
protecţie , precum şi amenajări exterioare:
trotuar de protecţie, rigole, puţuri absorbante, împrejmuire cu gard viu , alee de acces
etc. (planşa nr. 4).
reparaţii refuncţionalizare ,

Bazele

proiectării

Pentru realizarea proiectului s-au folosit
elemente furnizate de studiile şi documen-

tele anterioare: Proiectul de restaurare din
anul 1973, Fişa de monument, Releveul,
Referatul geotehnic, Studiul istoric, Expertiza , Documentarul fotografic (vezi etapele I
şi 11 ale proiectului realizat în 1997-1998).
Lucrările

de consolidare

Măsurile de consolidare globală sunt
menite a anula efectele seismelor, ale tasării
terenului sau deficienţele constructive .
Astfel s-au prevăzut lucrări de:
• subzidire şi grinzi de beton armat la
fundaţiile zidurilor longitudinale ale navei
(planşa nr. 2);
• centuri şi stâlpi din beton armat în interiorul zidurilor longitudinale ale navei şi
ale turnului-clopotniţă (planşa nr. 5);
• rigidizarea în plan orizontal la nivelul
cornişei - centura ce leagă solidar turnul
de nava bisericii (planşa nr. 2, 7);
• consolidarea zidului poligonal al altarului (planşa nr. 5);
• rigidizarea transversală a zidurilor longitudinale ale navei cu două grinzi de
beton armat la nivelul cornişei , aftate în

Turnul
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clopotniţă

-

faţada

nord (foto nr. 11)
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