Conservare • Restaurare
PROIECT DE CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE A BISERICII ORTODOXE
"ADORMIREA MAICII DOMNULUI", COMUNA BELIN, JUDEŢUL COVASNA*
Arh . LIVIU BRĂTULEANU
Arh. FLORIN DOBRESCU

Biserica cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din Belinul de
Sus , azi înglobat în satul (comuna) Belin , judeţul Covasna , este
înscrisă în Lista monumentelor istorice , poziţia 15.B.958.
Proiectul întocmit de către Centru l de Proi ectare pentru
Patrimoniul Cu ltural N aţ ion a l , în an ul 1996 , prevede lu c rări de
co nso lid are ş i resta urare în vederea salvării ş i refuncţion ă rii
monumentului ca l ăca ş de cu lt.
Proiectul tehnic a avut la bază releveu l ş i ex pertiza întocmite
de C.P.P.C.N. Bucureşti în anu l 1995.

I. Scurt istoric
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Belin este databilă
secolulului al XVI II-iea. Spre această concluzie conduc ,

către sfârşitul

- biserică sală ş i turn vestic. Organizarea spaţiului corespunde uza nţelor
cu ltului ortodox , purtând - prin elementele de limbaj arhitectural refle xe târzii ale unui baroc provincial ; sistemul de boltire a altarului
(bo lta cu penetraţii) , profilatura tâmplei altarului şi a cornişei .
Acces ul se face pe latura sudică a turnului de vest (încăperea
de la parter avâ nd rolul de tindă-pridvor) , urmând succesiunea proprie
cu ltului ordotox ; altarul , ned ecroşa t , este în plan poligonal atât la
exterior, cât şi la interior.
Zidăria navei bisericii şi a turnul\:)i vestic este din piatră (de râu
şi de carieră) l egată cu mortar de var. ln sens transversal , zidurile de
co mpartimentare au aceeaşi alcătuire, însă spre deosebire de cele
exterioare acestea sunt mai puţin masive fiind perforate de uşi sau
goluri ci rcu lare în partea lor superioară (vezi foto nr.2 şi 3) . Turnul
vestic , masiv, este re alizat din aceleaşi materiale.
Acoperirea încăperilor naosului şi pronaosului s-a făcut cu boltă
în leag ă n din că ră midă , întărită în dreptul zidurilor transversale cu
arce- dublou . Acoperirea încăperii altarului s-a făcut cu boltă de
că ră midă cu penetraţii (în dreptul ferestrelor corespunzătoare fiecărui
sector de boltă) .
Fundaţiile din z id ă ri e de piatră au o adâncime de fundare redus ă
(cca 60-70 cm sub cota terenului actual) , ceea ce determină o slabă
încastrare în teren .
Şarpanta este realizată din lemn de foioase , atât la nava bisericii
(în două ape) cât şi la foişorul turnului (în patru ape). Învelitoarea
este , în prezent, din ţiglă solzi ; tencuielile interioare şi cele exterioare
sunt din mortar de var.
Zugrăveala este simplă , de var cu o culoare albastru deschis
(nava) . Sub cele patru straturi de zugrăveală interioară nu au fost
observate urme de pictură sau inscripţii. Tencuiala nu a fost pregătită
în vederea pictării . Singura intenţie de decorare este vizibilă pe bolta
naosului şi a altarului: steluţe aplicate direct peste zugrăveală . Profilele
din tencui a lă ale cornişei şi ale tâmplei sugerează doar o firavă intenţie
decorativă.

Având în vedere cele de mai sus , frumuseţea bisericii rezidă în
volumelor majore , în contrastul ce re z ultă între
"orizontala" navei bisericii şi "verticala" turnului - ansar:nblul prismei
turnului şi foişorului care îl încununează - (vezi foto nr.4 ).
Deoarece în decursul anilor terenul s-a înălţat peste cota de
călcare iniţială , în preze nt cota pardoselii se află mai jos decât cota
terenului (teren înierbat) . Acest lucru pe lângă favoriza rea igrasiei
co ntribuie la accentuarea orizontalităţii navei bisericii .
proporţionarea

1. Pronaos - uşa de acces cu 1nscripfia. Detaliu.

pe de o parte , insc ripţi a slavonă (slove ş i cifre chirilice cu ductul
pe tocul-buiandrug al uşii de acces în pronaos : MAI 8 +
1774 (foto nr.1) , iar, pe de altă parte , modul de rea liza re a bisericii:
planimetria , repertoriul decorativ utilizat, sistem ul constru ctiv - ave m
în vedere boltirea altarului (bolta cu pe netraţii).
Nu este exclus ca actua la biserică să fi e edificată pe locu l
alteia , mai veche, din lemn sau poate din zid , dacă avem în vedere
că la începutul secolului al XVIII-iea în satul Belin exista o comun itate
ortodoxă relativ numeroasă. 1
În urma relevării ş i expe rtiză rii fă cute în anul 1995, nu au rezultat
elemente ca re să determine o a ltă datare a bisericii 2 , dup ă cum nu
s-a constatat construirea în mai multe etape 3 . Spre datarea propusă sfârşitul secolului al XVIII-iea - conduce şi constatarea stă rii de conservare
relativ bună a lemnăriei (foişorul , şa rpa nta , uşa cu inscripţia) .
întărit) aflată

li. Descrierea monumentului
Biserica ortodoxă din Belin este un ed ificiu de cu lt ca re se
înscrie, planimetric şi volumetric, tipologiei acestei zo ne a Transilvaniei

• Proiectant general: C.P.P.C.N „ B u c ureşti. Şef proiect arh.Florin Dobrescu.
Ahitectura: arh.Florin Dobrescu , arh. Liviu B ră tul eanu .
Rezislenja: ing.Nicola Gospodinov, sin g. Rodica Săndulesc u .
Instala/ii electrice: in g.Gheorghe Păunescu
Studiu istoric: arh g.Sergiu los ipescu
Documentafia economică: MAN ISA CONSTRUCT S.R.L. BUCUREŞTI
Raportul geologic: ISPI F Bucureş ti

III. Etape constructive - Intervenţii
La nivelul actual de c unoaştere se poate afirma că nu există
mai multe etape de construcţie, turnul fiind construit o dată cu nava
bisericii - co ncluzie la care s-a ajuns observându-se alcătuirea în
plan ş i în e l ev aţie .
' La 1733 în Belin , si tu at în diaconatul Trei Scaune. erau înregistra\i 34
va lahi, un preot ortodox - confo rm stati sti ci i aflate în manusc ris în
Mu zeu l Brukenthal din Sibiu. Documen tul amintit în studiul istoric al primei etape a
proiectului - Expertiza - nu face referire la l ăcaş ul de cult.
O a ltă s ta ti sti că din anul 1750 m e nţi onează o comunitate o rtodoxă la fel de
impo rta ntă ca cea di n 1733 , dar de data aceasta exista o b i se ri că ("templ a") - fă ră
a preciza dacă era din lemn sa u zid.
' Asupra datării trebuie păstrate rezerve . In sc ripţi a de pe tocu l u ş ii : mai 8 +
1774, nu este un element ce rt . Data poate fi l ega tă de un l ăcaş de cult anterior
prezentei (deci preluat) sa u să co res pund ă cu momentul unei intervenţii . Singurul
element de da ta asta "s tru ctural" care poate fi un sprijin al datării propuse este
bolta cu pen etra\ii a altarului şi care nu este în dezacord cu i n sc ri pţia s u s-am int ită .
3 Din ce rceta rea de a rhi tectură, câ t ş i din concluziile expe rtize i nu au rezultat
etape diferite de construc\ie.
După deschiderea şa nti e rului ş i după ce rceta rea a rh eo l ogică nu ar fi excl us
să apară date supl imentare ca re să con firme sa u să infirme concluzii le prezente
sau să ad u că elemen te releva nte pentru aprecierea "locului" acestui monument în
ansa mblul arhitecturii religioase din Transilvania .
c red in c i oşi
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2. Zidul pronaosului
Vedere dinspre naos (es t)

3. Zidul tâmplei altarului
Vedere dinspre naos (ves t)

Ulterior, la o dată recentă , au fost luate m ăsu ri de consolidare
vizibile la exterior (ancore) şi interior (platbande) prin tira nţi care "legau"
zidurile longitudinale ale navei bisericii (foto nr.4 , 2) .4
Turnul a fost întărit în partea supe rioară cu un corsetaj de lemn
de stejar (dublat de ancore metalice), care leagă porţiunea cea mai
grav afectată de seisme (fisuri multiple , foto) (2,4 ,5,6,7 ,8,9). Peste
acest "jug" din lemn a fost aplicată o tencuială pe trestie , lemnul este
vizibil în prezent, tencuiala fiind că z ută .
Pe latura nordică, în dreptul pronaosului (zona în care bolta este
aplatizată} , a fost alipit, cu rol de contrafort, un masiv de z id ă rie din piatră
(acest zid , o dată făcută consolidarea , nu-şi mai găseşte utilitatea).

Un proiect de conso lid are din anu l 1980 al Arhiep isco piei
Ortodoxe Române Sibiu nu a fost rea lizat.

IV. Starea de conservare
Având în vedere multitudinea degradărilor : fisurarea zidurilor
turnului şi ale navei bisericii , tendinţa de pră buşire a bolţii în l eagă n a
pronaosului , prăbuşirea şa rpa nte i bisericii în zo na de vest a acesteia ,
starea de ·conservare a fost a preciată la "precolaps". Distrug erile
datorită fisurării şi abandonului se regăsesc ş i la finisajele c l ă dirii .
Abandonarea l ăcaş ului de cult a contribu it, pe l ângă stri căc iunil e
produse de factorii naturali (fi surare , infiltrarea apei prin înve litoarea
spartă , um ezirea baze i zidurifor) , la favoriza rea v a nd a l i ză rii , mult

4. Vedere sud-est
' În ultimele două secole sunt cunoscu te în zona cotului Ca rp aţilor cca 30 de
seisme, între ca re mai importante au fost ce le din : 26 octombrie 1802, 23 ianuari e
1838, 10 noiembrie 1940 , 4 marti e 1997 ; acestea au du s la uzura materialelor ce
formau stru ctura clăd i rii ( n eo mog e n ă: piatră de râu ş i de ca ri e ră , că ră mid ă) . Se
poate aprecia că legarea cu corsetajul de lemn a tu rnului a fost o măsură salvatoare.
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5. Fafada sud, prim plan.
Zona pronaosului
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7. Tu rnul vestic - prim plan

6 Vedere nord-vest

ti mp nelu ându-se m ăs uril e necesare pentru a împiedica distrugerile.
Aceasta exp li că degradarea aproape în totalitate a finis ajelor, a
învelitorii ş i totala i n ex i s tenţă a unor a me n ajări pentru îndepărtare a
apelor de s upra fa ţă .
Fisurile. Preze nţa fisurilor refl ectă mecanismul degrad ă rilor.
Fisurile pornesc de regulă de la baza zidurilor urmărind zonele slăbite
(pa rament, arc, cornişă).
ln cazul turn ului , fisurile sunt multiple , mai accentuate pe laturile
nord ş i sud , (foto nr.9) .
Fisurarea bolţilor urm ează, ca regulă generală , direcţia est-vest,
arcele ş i bo lţil e fiind fisurate la cheie (mecanismul de fisurare
manifestat în sensul lon gitudinal). Mai mult, sectorul nordic al bolţii
pronaosului are te ndinţa de prăbuşi re prin ieşirea acesteia din planul
cilindrului , iar datorită infiltraţ iilor, atât că ră mizil e, cât şi mortarul au
devenit fri abile.

8. Fa]ada sud

9. Turnul - pn'rn plan - zona

supen'oară

cu eviden/1erea degmdtmlor. Vedere dinspre est.
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10. Detaliu

cornişa

- cu

eviden/iereadegradă rilor.

Vedere dinspre sud.
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11. Planuri de situa/ie

Local , de regulă , acolo unde şarpanta a cedat, cornişa este
sau desprinsă datorită împingerilor (foto nr.1 O) .
lnvelitoarea din ţigle solzi este în proporţie de cca. 50% distrusă ,
împreună cu suportul acesteia .
Elementele componente ale şarpantei (cosoroabe , căpriori ,
cleşti) sunt deteriorate tocmai în zonele în care există lacune în planul
învelitorii .
Tâmplăria , cu excepţia uşii care conţine elementul de datare
menţionat anterior, este distrusă . În aceeaşi situaţie se află
pardoselile. Excepţie fac podestele intermediare ale turnului , din lemn ,
care fiind situate într-un spaţiu ventilat se află într-o stare bună de
conservare.
Zidurile prezintă igrasie, nu există nici o amenajare menită a
îndepărta apele meteorice de clădire Ugheaburi , burlane , rigole ,
trotuare).
fisuraţă

V. Proiect de reabilitare
Prin proiect se prevăd măsuri pentru consolidare, reparaţii ,
punere în valoare , păstrându-se imaginea actuală
a bisericii.
Au fost prevăzute instalaţii electrice şi de protecţie . Au mai fost
prevăzute şi amenajări exterioare: trotuar de protecţie , rigole , puţ
absorbant, coborârea cotei terenului de jur-împrejurul bisericii ,
împrejmuiri, alei de acces (planşa nr.12) . ·
Bazele proiectării. Pentru realizarea proiectului s-au folosit
elemente furnizate de studiile şi documentele anterioare: proiectul
de restaurare din anul 1980, releveul , referatul geotehnic, studiul
istoric , expertiza , documentarul fotografic (etapa I a proiectului
realizată în anul 1995).
refuncţionalizare ,

Lucrările de consolidare. Măsurile de consolidare globală sunt
menite a anula efectele seismelor sau deficienţele constructive
- slaba încastrare în terenul de fundaţie (planşele nr.15 şi 16):
- rigidizarea bolţilor pronaosului şi ale altarului prin suprabetonare;
- rigidizarea la nivelul tălpii fundaţiilor (turn , pronaos şi altar) ;
- rigidizarea în plan orizontal la nivelul cornişei - centura ce
leagă solidar turnul de nava bisericii ;
- consolidarea zidurilor longitudinale (de nord şi de sud) ale
pronaosului ;
- consolidarea turnului , de la bază până la cornişa foişorului prin cămăşuirea interioară , paliere intermediare la cotele + 3,05 ,
+ 6,55, şi centură la cota +10 ,35 ;

- consolidarea zidurilor de compartimentare , transversale - prin
aplicarea tencuielilor armate.
Măsurile de consolidare locală se vor
injectă ri sau înlocuiri de elemente distruse:
- injectarea fisurilor din z id ă ri e;

aplica punctual , prin

- înlocuirea elementelor de lemn distruse integral sau parţial (centuri
tirant, elementele componente ale şarpantei turnului şi bisericii).
Lucrări de reparaţii - restaurare . Operaţiunile necesare
stabilizărilor structurii de rezistenţă se adaugă măsurilor de refacere
a finisajelor interioare şi exterioare - afectate pe de o parte de lucrările
de consolidare a structurii şi datorită degradării generale a tuturor

componentelor arhitecturale.
Se va demola masivul de z idărie alipit laturii de nord a
pronaosului , devenit inutil. (planşa nr.13).
Se va păstra "jugul" aplicat la partea superioară a turnului ,
lăsându-se lemnul aparent (revizuit, extrase cuiele şi păstrată trestia
pe unele porţiuni) , înlocuindu-se doar porţiunile distruse. S-a apreciat
că această intervenţie , devenită etapă istorică , nu dăunează imaginii
de ansamblu, ci dimpotrivă , o îmbogăţeşte .
Se vor revizui şi înlocui componentele arhitecturale distruse
după încheierea lucrărilor de consolidare :
- învelitoarea din ţiglă solzi ;
- tencuielile interioare şi exterioare;
- c ornişa , în zonele fracturate , cu refacerea profilaturii (planşa
nr. 16 - detalii constructive) ;
- ferestrele şi uşa de intrare (lemn de stejar) (planşa nr.17) ;
- palierele intermediare din beton el turnului vor fi acoperite cu
lemn pentru a se ascunde intervenţia actuală (lemn de răşinoase) pardoselile palierelor de la cotele +3 ,05; +6 ,35; +9 ,22 vor fi din lemn
de foioase ;
- pardoselile vor fi refăcute : din cărămidă aşezată pe cant la
parterul turnului ; din lemn de răşinoase la pronaos , naos şi altar (planşa
nr. 16 - detalii constructive).
Lucrări exterioare - amenajare teren, alei, împrejmuiri .
Am enajarea terenului se impune pe de o parte pentru a se asigura
dirijarea apelor de suprafaţă şi apoi pentru a se degaja biserica prin
coborârea cotei terenului amenajat sub cota pardoselii bisericii.
Acumularea stratului vegetal (în prezent cu 30 cm mai ridicat
decât pardoseala) şi lipsa oricăror amenajări poate fi (aşa cum
aminteam anterior) o principală cauză a umezirii bazei zidurilor.
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12. Sistema tizare
verticală

PARDOSEALA DIN CARAMIDA
PLINA, PR ESATA , ASEZATA
PE MUClllE 240 X 11 5 X 63

11,1.3

31 5

o

52
TROTUA R DI N LES PEZI DE G l{ ES IE
ill_--+------------ - --------

•0,03
L__ _ _ _ _...._.

ALEE DE ACCES DIN LESPEZI DE GRESIE
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16. Detalii constructive

S-a prev ăz ut a se face o decapare genera l ă pe o l ăţime de 4 m
o adâncime de maximum 65 cm (pl anş a nr. 12)
Trotu arul de gard ă lat de 1 m se va face din piatră (dale de
gresie) .
Rigolele , care vor co lecta apa de ploaie , vor fi înierbate . La fel
şi taluzul săpăturii perimetrale, pantele permiţând perce perea în
totalitate a bisericii care va câştig a astfel în zve lt eţe .
Se prevede rea lizarea în dreptul int rării a unei alei pietonale
a l că tuite , asemenea trotuaru lui de gardă , din dale de piatră .
Pe latura de sud a incintei la stradă , gardul va fi a l cătu it din
panou ri din şipci de lemn, socl ul şi s t â l pişorii fiind din piatră (p l anş a
nr.18).
S-a avut în vedere refolosirea pietrei ce va rezulta din demolarea
zidulu i - contrafort , în masa zid ă riei împrejmuirii.
Pentru exec uţi a lu c răr ilor se va utiliza zona li beră (necu lti vată )
dinspre vest şi nord a bisericii, astfel încât să se protejeze nucul ş i
crucile de pi at ră situate la sud , spre stradă (aceas t ă porţiune de
teren a serv it ca cimitir).
şi

RESUME
Par le presenl projet d'architeclure Ies auteu rs proposenl de solutions de
con olidation et de reslauration d'un rnonurnenl his lorique de grande va leur qui se
trouve rnaintenant dans un rnauva is etal, abandone. L' eg lise orthodoxe "Dorrnilion
de la Sainte Vie rge" siluee dans le village Belin , departement Covas na, a ete bâtie
en ma~o nn e ri e de pie rre aux alentours de l' an 1770. Elle se dislingue par des
proportions equil ibrees entre Ies volumes pri ncipaux , l'organi alion de l'espace
suivanl Ies coutumes du culte orthodoxe, portant, quand meme grâce aux elements
du langage architectural, Ies refl exes ta rdies d'un baroque rudimenlaire.
La co nslructi on a subi des degradalions nolabl es dues au vieillisserne nt
de rnaleriaux et, surtout, l'influe nce negative des plus de 30 trembleme nls de
lerre qui se onl produils pendanl plus de ses deux si ecles d'existence.
Les solulions de co nsolidalion proposees poursuivent l'association des elemen ts de structure existan ts avec des nouveaux elements en beton arme reali ses
d'une maniere discrete. La solution de restauration se propose de co nserver l'image
de la plus grande va leur de l'exislence seculaire du monument, afin qu'il puisse
revenir au circuit de la vie spirituelle de la com rnun aute orth odoxe de la reg ion.
L'arnenagemenl du terrain ex teri eur a un double effel: eca rter l'eau de pluie
des fondalions et des mur longitudi naux , travers lesquels ell e pourrait 'infiltrer
par ca pillarite el rendre Ies proporti ons originaires du monu ment, modifiees ca use
de la croissa nce de la couch vegetale.
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