BISERICA MĂNĂSTIRII SFÂNTA TREIME DIN MĂGINA, JUDETUL
ALBA.
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STUDIU PRELIMINAR DE CERCETARE ARHEOLOGICA
Gheorghe Petrov
Localitatea Măgina este situată la circa 6 km nord-vest de oraşul Aiud, într-o zonă cu relief
deluros. O mică parte din gospodăriile satului sunt dispuse de-a lungul drumului judeţean care duce de la
Aiud spre Buru, localitate situată pe valea Arieşului, dar marea majoritate a acestora sunt amplasate în
stânga acestui drum, spre apus, fiind înşirate - pe o distantă de circa 2,5 km - de-a lungul unei văi
străbătute de cursul unui pârâu. În prezent Măgina are statut de localitate suburbană, fiind subordonată pe
linie administrativă oraşului Aiud.
Localitatea Măgina (ung. Muzsina, Muzsnahaza) este menţionată pentru prima oară documentar
la 5 mai 1334, într-un registru de dijme papale, care conţine o evidenţă făcută de cei desemnaţi să adune
din cuprinsul regatului Ungariei, în contul acestui impozit, sumele de bani datorate Bisericii catolice pe o
perioadă de şase ani, din 1332 şi până în 13371• În acest registru sunt menţionate toate parohiile romanocatolice din Transilvania, numele preoţilor care slujeau atunci în aceste parohii, precum şi sumele de bani
plătite de aceştia drept dijmă bisericească. Numele satului 2 , care apare în acest document sub forma de
Musna, este consemnat la capitolul socotelilor care privesc plata celei de-a doua tranşe de impozit pe anul
1334, colectat din parohiile care aparţin arhidiaconatului de Alba. Preot paroh (plebanus) în localitate era
în acea vreme un anume Hermann (Hermannus), care a plătit echivalentul unei jumătăţi de marcă în
denari banali vechi3. Existenţa unei parohii deservită de un preot, care plătea obolul datorat papalităţii,
presupune existenţa unei biserici romano-catolice. Dacă o astfel de biserică a existat într-adevăr la
Măgina în prima jumătate a secolului al XIV-iea, ştirile documentare ulterioare nu mai pomenesc însă
nimic despre acest lucru.
Unnătoarea menţiune documentară a satului este din anul 1461, din care aflăm că locuitorii din
Musnahaza (=Măgina) plăteau la acea dată census quinquagesimalis, care era o dare sau un impozit la
care erau obligate numai satele cu populaţie românească 4 • Într-un alt document, din 1505, satul
(Mwrsynhaza) apare ca fiind în proprietatea capitlului bisericii romano-catolice din Alba lulia5• În anul
1620, la 24 iunie, principele Gabriel Bethlen emite un act de donaţie în favoarea lui Moise Secuiul junior,
care, pentru meritele deosebite ale defunctului său tată (Moise Secuiul senior), primeşte în stăpânire mai
multe sate din comitatele Alba şi Turda, între care şi Măgina (Musna). Înainte de a fi donate, toate aceste
sate au intrat în posesia principelui prin confiscare, în urma infidelităţii foştilor proprietari - Cseszeliczki
Baltazar de Szilvasi şi soţia sa Elisabeta Pernyeszi de Osztopan 6.
Locul pe care a fost amplasată iniţial vatra veche a satului se află în partea dinspre apus a
aşezării actuale, într-o zonă mai pu~n expusă, unde valea pârâului este mai îngustă, fiind flancată la nord
şi sud de dealuri mai înalte care sunt împădurite; ulterior, în decursul timpului, aşezarea s-a întins pe vale
în jos, spre răsărit, ajungând la limitele teritoriale actuale. Faptul că în primele secole de existenţă a satului
vatra acestuia se afla în extremitatea apuseană a aşezării actuale, este adeverit nu numai de tradiţia
locală care susţine acest lucru, ci şi de faptul că în acea zonă se află situată şi vechea biserică a satului.
Edificiul de cult este amplasat în partea de nord a aşezării, în stânga pârâului care străbate satul, aproape
de limita dinspre sud a unei terase relativ înalte, într-un loc oarecum mai izolat, cele mai apropiate
gospodării ale localnicilor aflându-se la o oarecare distanţă spre sud de biserică, pe malul drept al apei.
Confonn unei ştiri apocrife - care a fost publicată pentru prima dată în primul Şematism al
Blajului, cel din anul 1835 - la Măgina, în anul 1611, ar fi fost întemeiată o mănăstire ("<parochia> una
cum Monasterio 1611 erectd')7. Nu se cunoaşte de unde au preluat această informaţie autorii acelui
Şematism, însă infonnaţia ca atare a fost folosită ulterior în toate lucrările care fac referire la trecutul
'DIA. C., voi. III, p. 41-253, doc. nr. 56.
Despre originea denumirii satului, după unele opinii, s-a apreciat că aceasla reprezintă un toponimic derivat dintr-un apelaliv (vezi Pascu,
Voievodatul, voi. li, p. 491 ).
3 DIA. C., voi. III, p. 194. Referitor la moneda în care s-a făcut plala acelei tranşe de impozit denari banali, menţionăm că această specie de
monede s-a bătut în Regatul Ungariei intre anii 1255 şi 1349 (vezi H6man Bâlint, Magyar Penztiirtenet (1000-1325), Budapest, 1916, p. 336.
• Csânki, T6rtenelmi foldrajza, voi. I, p. 42-43; Păciişanu, Un registru, p. 597; Manciulea, Aşezările, p. 157-158.
5 lczkovits, Feher megye, p. 59.
6 Szekely Okleveltăr, voi. IV, p. 206.
7
Şematism - 1835, p. 30. Referitor la cuvântul erecto din cilatul latin, în traducere, acesla are sensul de ridicare sau înălţare.
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acestei mănăstiri 6 . Biserica care a deservit aşezământul monahal a fost lăcaşul care face obiectul discuţiei
noastre. Deşi infonnaţia din Şematismul de la 1835 precizează că numai mănăstirea a fost ridicată în anul
1611, această dată este considerată - mai ales în istoriografia bisericească, dar şi în tradiţia locului - ca
fiind şi anul de edificare al bisericii, probabil pe considerentul că s-a apreciat că întregul complex monastic
- care după regulă trebuia să fie compus din biserică, stăreţie şi chilii - a fost ridicat în acelaşi timp.
Prima semnalare scrisă a existenţei mănăstirii şi, implicit, a bisericii, o regăsim într-o însemnare
făcută pe un exemplar dintr-o Cazanie a lui Varlaam (laşi, 1643), din care reiese că la 15 iunie 1713
călugării de la mănăstirea Măgina au vândut cartea, în târgul Aiudului, unui anume Dumitraşcu din
Sângiorgiul de Mureş, iar acesta, în aceeaşi zi, a vândut-o preotului Ioan din Sidriaş pentru "17 florinţi şi
două mierţă de grâu''9. Această informaţie confirmă faptul că la acea dată, în anul 1713, mănăstirea era
populată cu călugări, dar nu se specifică dacă aceştia erau ortodocşi sau uniţi. Nu există însă nici un
document scris sau de altă natură care să ofere date ori indicii despre anul înfiinţării în sat a unei parohii
unite cu Roma, sau despre împrejurările preluării bisericii de către acei credincioşi care au adoptat grecocatolicismul, dar se crede că aceste lucruri s-au întâmplat imediat după anul 1700. Dacă într-adevăr
mănăstirea a funcţionat şi înainte de 1700, atunci ea trebuia să fie ortodoxă, situaţie în care ar fi interesant
de aflat dacă a existat o continuitate în viaţa aşezământului (posibil prin acelaşi personal monahal, care,
foarte simplu şi uşor, putea să accepte condiţiile impuse de noua orientare religioasă), s-au a intervenit o
perioadă de întrerupere datorată probabil transferului de proprietate ori a unor conflicte locale de interese.
În două documente din anul 1733 - este vorba conscripţia episcopului Ion lnochentie Micu-Klein
şi de conscriptia comitatensă - mănăstirea nu este mentionată, dar în ambele statistici este consemnată o
biserică la car~ slujea preotul greco-catolic Vaszillia, care era iobag şi avea un copil de doi ani 10. În acest
caz, se poate presupune că biserica semnalată în respectivele conscripţii, la care slujea un preot de mir,
ar putea fi lăcaşul mănăstirii, atunci cu destinaţie de biserică parohială în eventualitatea că în acea
perioadă mănăstirea nu mai funcţiona. O altă explicaţie plauzibilă ar fi acceptarea ideii existenţei unui al
doilea lăcaş de cult greco-catolic, care era biserica parohială a satului.
Într-o altă conscripţie, cea a vicarului Petru Pavel Aron din anul 1750, parohia unită din Măgina
apare ca având o biserică ce era deservită de un preot, dar mănăstirea nu este amintită 11 . Existenţa ei
este însă indicată de un raport al protopopiatului Geomalului, care însoţeşte conscripţia din 1750, unde se
face referire la mai multe biserici, probabil două, dintre care una era cu siguranţă aceea de la mănăstire 12 •
După cum se poate observa, această informaţie confirmă, într-o oarecare măsură, existenţa în localitate a
unei biserici parohiale unite, alta decât cea a mănăstirii.
Conform conscripţiei din anii 1760-1762, întocmită din ordinul generalului austriac Buccow, în sat
exista un preot unit şi trei preoţi ortodocşi, fiind amintită numai o singură biserică, care a fost retrocedată
uniţilor ("templum concessum Unitis") 13 . Cunoscându-se faptul că în timpul răscoalei lui Sofronie din
Cioara (mişcare antiunionistă desfăşurată între anii 1759-1761) biserica de la mănăstire apa~inuse
ortodocşilor, se poate pres.upune că acesta ar putea fi lăcaşul care a revenit uniţilor, conform datelor
conscriptiei.
'în conscripţia episcopului Atanasie Rednic din anul 1765, parohia unită din Măgina, apa~inând
de protopopiatul Geomalului, apare ca având o biserică la care slujea un preot cu numele de Vassi/e, însă
nu putem preciza despre care biserică ar putea fi vorba deoarece mănăstirea ca atare nu este menţionată
în conscripţie, dar existenţa ei în acea perioadă se confirmă din alte surse 14 •
Despre vieţuitorii mănăstirii, sursele documentare cunoscute sunt destul de sărace în informaţii,
primele date mai concrete referitoare la anumiţi călugări existând abia din a doua jumătate a secolului al
XVIII-iea. Se ştie că înainte de 1759 la mănăstire se aşezase, în calitate de egumen, un călugăr de origine
sârbă, Sofronie Pavlovici, venit de la mănăstirea Geoagiului. Pe vremea răscoalei lui Sofronie din Cioara
acesta a fost silit să se refugieze din mănăstire, dar revine aici în anul 1762 unde rămâne - cu o
întrerupere de câţiva ani, între 1780 şi 1783, când a fost mutat la mănăstirea Ciunga - până la sfârşitul
'Şematism -1900, p. 124; Bunea, P .P. Aron şi D. Novacovici, p.
Dudaş, Cazania, p. 318-320, nr. 190.
1
Feneşan. Izvoare. voi. I, p. 191: Hitchins - Beju, Conscripţia, pi.
11
Feneşan. op. cit., p. 299.
12 Râduţiu, Conscrip~a. p. 493.
1
3 Feneşan. op. cit., p. 318.
" Dănilă, Contribuţii, p. 9
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sale, moartea lui survenind în 1795 sau 1796 15 . La sfârşitul lunii august 1765 la mănăstire este
surghiunit călugărul Silvestru Caliani - profesor la seminarul din Blaj şi prepozit al mănăstirii Sfintei Treimi
- ca urmare a unui conflict personal cu episcopul Atanasie Rednic, însă, nu după multă vreme, la
interventia clerului, Caliani este readus la Blaj unde în semn de osândă arhierească fu orânduit ca portar
al mănă~tirii blăjene 16 . În anii 1772 şi 1774 la mănăstire vieţuia un singur călugăr 17 , posibil acel Sofronie
Pavlovici, iar în 1780 este amintit călugărul Teodosie, adus probabil în locul lui Sofronie deoarece acesta
a fost mutat în acel an la mănăstirea Ciunga 18 . Din anul 1790 cunoaştem numele călugărului Macarie,
care se pare că mai trăia la mănăstire şi în anul 179519 . După moartea lui Sofronie, în 1795 sau 1796,
începând cu anul 1797 şi până în 1814 la mănăstire este atestat ca preot şi călugăr un anume Gavrilă
Ferenţi. În continuare, după anul 1814, alţi călugări cunoscuţi cu numele - care au activat la mănăstire şi
în parohia Măgina în calitate de preoţi-călugări - sunt Grigore Ujvari şi Nicolae Aldea, care au păstorit
succesiv până în anul 1835 când evidenţele timpului îl menţionează pe preotul Aron Preja. Următorii
preoţi-călugări sunt: Nicolae Marcu (1848-1855), Nicolae Molnar (1855-1859), Ioan Cacovan (1859-1862),
Toma leronim Albani (1862-1864) şi Nicolae Dărămuş (1864-1871) 20 .
În anul 1871, odată cu încheierea şirului preo~lor-călugări de la mănăstire, se sfârşeşte practic şi
istoria aşezământului monahal de la Măgina. Fostul lăcaş al mănăstirii v-a continua însă să funcţioneze cu
unică destinaţie de biserică parohială greco-catolică, parohia unită fiind administrată până în 1913 de
preoti din satele vecine, Aiudul de Sus şi Cacova (Livezile). După 1913, vreme de 35 de ani, în parohie vor
păst~ri numai preoţi stabili, adică cu domiciliul în localitate. În anul 1948, ca urmare a desfiinţării Bisericii
Unite cu Roma şi a interzicerii cultului greco-catolic, vechea biserică a satului revine în folosinţa
comunităţii ortodoxe locale, fără a avea o destinaţie anume, fiind folosită doar ocazional. Din 1998
mănăstirea Măgina a fost reactivată prin aducerea unor călugări ortodocşi, contrar însă dorinţei comunităţii
greco-catolice de a-şi reocupa lăcaşul de cult.
Din cele arătate mai sus, rezultă că efectivul de călugări cu care a fost populată mănăstirea
Măginei a fost întotdeauna restrâns. Cel puţin din secolul al XVIII-iea, de când avem primele informaţii
documentare despre călugării mănăstirii, niciodată aceştia nu apar ca fiind mai mulţi de doi, câteodată
chiar numai unul singur. Nu trebuie să ne închipuim nicidecum că, în trecut, această mănăstire a fost un
aşezământ monahal care s-ar putea compara prin ceva cu mănăstirile româneşti care funcţionează astăzi
în Transilvania. De obicei, în vechime, majoritatea mănăstirilor româneşti din acest spaţiu geografic aveau
un număr mic de vieţuitori, iar în privinţa construcţiilor aflate în perimetrul spaţiului monahal, pe lângă
edificiul de cult, rareori se întâmpla să existe ceva mai mult decât unul sau două edificii modeste, care
adăposteau chiliile călugărilor.
În ceea ce priveşte problema existenţei, în vechime, a unei a doua biserici în localitate, referirile
bibliografice precum şi tradiţia locală susţin prezenţa unui asemenea edificiu pe teritoriul satului. Acest
lăcaş de cult, cunoscut sub denumirea de biserica de jos, pentru a fi deosebit de biserica mănăstirii care
era situată pe vale în sus, era o construcţie din lemn care avea hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.
Se ştie că în anul 1820 această biserică a fost mutată în satul Decea de pe valea Mureşului (nu se
cunoaşte însă dacă a fost vândută sau donată), unde a dăinuit până la începutul secolului al XX-iea, acolo
fiind folosită ca lăcaş de cult pentru comunitatea credincioşilor greco-catolici; se mai ştie că biserica a avut
un clopot, inscripţionat cu anul 1665, care, după unele păreri, provenea de la biserica mănăstirii 21 •
Cazul acestei biserici de lemn implică două probleme controversate, una privitoare la datare şi
~na privitoare la apartenenţa ei la una dintre comunităţile creştine ale satului, ortodoxă sau greco-catolică.
ln unele studii elaborate de anumiţi reprezentanţi ai clerului ortodox, se susţine că respectivul lăcaş a
apartinut parohiei ortodoxe din localitate22 , însă acest lucru nu se bazează pe nici o sursă documentară
sau de altă natură. În tradiţia locală, s-a păstrat amintirea că în vechime ortodocşii făceau slujbă într-o
şură, care s-ar fi aflat într-un loc situat nu departe de actuala biserică ortodoxă a satului 23 . Astăzi, în
s1bidem: Meteş, op. cit., p. 52-53.
"Micu, Istoria, voi. li, p. 348; Comşa, Dascălii, p. 19.
17 Bunea, op. cit„ p. 346; Pâclişan, Vechile mănăstiri, p. 13.
"Albu, Şcoala, p. 469·470 (Anexa III).
19 Oănilă, loc. cit.
20 Ibidem, Şematism - 1900, p. 124.
21 Cristache Panait, Contribuţii, p. 35; Eadem, Biserici, p. 88.
22
Dănilă, loc. cit.
23 Vasile Avram, Istoricul parohiei ortodoxe române Măgina (mss. din anul 1979 păstrat în arhiva parohiei).
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Măgina, se susţine de către unii localnici că acea şură ar fi fost tocmai biserica de lemn cu hramul Sfinţilor
Arhangheli, însă cu greu putem crede că dacă a fost vorba de un lăcaş de cult în adevăratul sens al
cuvântului, acesta putea să rămână în tradiţia locală cu o astfel de denumire. În consecinţă, nu putem să
fim de acord cu o această ipoteză ridicolă, care consideră că vechea biserică de lemn nu a fost altceva
decât o şură (!).
Un lăcaş de cult ortodox pe teritoriul satului este amintit pentru prima dată în conscripţia ortodoxă
din anul 180524 . Se ştie că acea biserică avea hramul Sf. Nicolae şi a fost ridicată, probabil, în anul 1790
de nişte familii de comercianţi macedo-români din Aiud, cunoscuţi de către localnici sub numele de greci.
Respectivul lăcaş a dăinuit până în anul 1931 când a fost parţial demolat, păstrându-se doar tumulclopotniţă care a fost apoi inclus în corpul unei noi biserici, construită ulterior pe acelaşi loc25 •
Din toate datele pe care le deţinem rezultă faptul că biserica de lemn a aparţinut uniţilor şi nu
ortodocşilor. Nu vedem altfel cum se explică faptul că un clopot al mănăstirii a ajuns să fie folosit la
această biserică, decât considerând că transferul acestuia s-a făcut între două lăcaşuri care aparţineau
aceleiaşi comunită~ religioase, greco-catolice. Actualul clopot de la biserica mănăstirii datează din anul
1771, acesta fiind probabil şi anul transferului clopotului mai vechi la cealaltă biserică. Anumite semne de
întrebare ridică şi mutarea bisericii în 1820 la Decea, tot într-o parohie greco-catolică. Faptul că lăcaşul a
ajuns - fie prin vânzare, fie printr-o altă formă de cedare - într-o astfel de parohie, este un indiciu care
presupune, în primul rând, că transferul s-a efectuat între două parohii ale aceleeaşi Biserici (Unite). Dacă
am considera că biserica a fost în proprietatea ortodocşilor din Măgina, aceasta putea ajunge în posesia
comunitătii greco-catolice din Decea probabil prin vânzare, ca orice bun comercial.
J
ln ceea ce priveşte cronologia începuturilor bisericii de lemn, referirile bibliografice, consemnând
provenienţa ei de la Măgina, o datează cu anul strămutării (1820), ignorând existenţa sa anterioară. Data
înscrisă pe clopotul ce i-a aparţinut (1665) nu poate fi nicidecum folosită la aprecierea vechimii bisericii,
deoarece clopotul provine de la biserica mai veche a mănăstirii la care a fost folosit, probabil, până în anul
1771. Conform datelor de care dispunem, apreciem că lăcaşul de lemn a fost ridicat în prima jumătate a
secolului al XVIII, probabil imediat după anul 1700. În acest context, acea formulare care se regăseşte în
raportul protopopiatului unit al Geomalului din 1750, amintit deja aici, unde se vorbeşte nu de o singură
biserică ci de biserici (la plural), credem că face referire atât la biserica mănăstirii cât şi la această biserică
de lemn.
Existenţa a două biserici greco-catolice după anul 1700 în aceeaşi parohie, se poate explica prin
faptul că una dintre ele era lăcaş mănăstiresc, iar cealaltă (biserica de lemn) avea destinaţie de biserică
parohială. După anul 1820, poate chiar şi înainte de această dată, când în sat a rămas în funcţiune doar o
singură biserică unită, cea a mănăstirii, aceasta a preluat şi rolul celeilalte. Toţi acei preoţi cunoscuµ care
au slujit în cursul secolului al XIX-iea la biserica mănăstirii, mai precis până în anul 1871, şi care erau
călugări, au păstorit practic şi peste credincioşii din parohia unită a Măginei. Nu este însă exclus ca şi în
secolul al XVIII-iea, acei căl.ugări care erau preoţi la mănăstire, să fi slujit tot ei şi la cealaltă biserică.
Mănăstirea Măginei a avut şi un important rol cultural pentru românii din această parte a
Transilvaniei, prin şcoala care a funcţionat pe lângă acest aşezământ monahal. Deşi în istoriografie se
susţine că această şcoală şi-a avut începuturile odată cu aşa-zisa întemeiere a mănăstirii, în 1611 26 , sau
mai târziu, după înfiinţarea parohiei greco-catolice27 , totuşi, nici una din aceste păreri nu se confirmă
documentar sau pe altă cale. Şcoala este amintită pentru prima dată în două decrete împărăteşti, din
august 1784 şi aprilie 1785, semnate de Iosif al II-iea, fiind menţionată atunci între cele 11 şcoli triviale din
Transilvania. Conform decretelor iosefine, institutia era socotită "şcoală de mănăstire împărătească", iar
dascălul care învăţa elevii era plătit de către stat din fondul de instrucµe al guvernului ardelean. În şcoală,
pe lângă scris, citit şi aritmetică, se mai învăţa Catehismul, cântările bisericeşti şi toată rânduiala
Liturghiei, astfel că tinerii care se instruiau aici erau pregătiţi pentru a deveni dascăli, cantori sau chiar
preoţi. Activitatea şcolii a fost întreruptă definitiv în timpul evenimentelor revoluţionare din anii 1848-1849,
când întreaga mănăstire împreună cu localul şcolii au fost incendiate de către reprezentanţii unguri ai

loc. cit.
V. Avram, loc. cit.
26 Albu, Şcoala, p. 465.
7
2 Şematism -1900, p. 124.
24 Dănilă,
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Colegiului reformat din Aiud, instituţie cu care mănăstirea s-a aflat într-un îndelungat conflict ale căror
începuturi se pot plasa, din câte cunoaştem, pe la mijlocul secolului al XVlll-lea28 .
Biserica mănăstirii, având hramul Sfintei Treimi29, este o construcţie modestă, de mici dimensiuni,
care prezintă o planimetrie mai puţin obişnuită în cadrul arhitecturii medievale cu caracter religios din
Transilvania. Din acest punct de vedere, biserica reprezintă realmente o raritate în arhitectura religioasă,
care, din câte cunoaştem, nu-şi găseşte corespondent în planurile vechilor biserici ridicate în mediul
românesc din Transilvania.
Edificiul este alăctuit dintr-un altar şi o navă care este divizată în naos şi pronaos. În exterior,
corpul edificiului prezintă o planimetrie care reproduce în general forma unui dreptunghi, excepţie făcând
două ieşinduri ale zidăriei de pe laturile de nord şi de sud, dispuse în dreptul naosului. Privit în ansamblu,
planul exterior al bisericii imită oarecum planul unei cruci. În interior, organizarea spaţiului respectă
compartimentarea specifică lăcaşurilor de cult bizantine, unde avem cele trei încăperi tradiţionale - altarul,
naosul şi pronaosul. Altarul este o încăpere de formă dreptunghiulară (interior: 1,86 x 3,49 m), cu laturile
mai lungi dispuse pe relaţia nord-sud. Naosul - care este separat de altar printr-o tâmplă de zidărie cu
două intrări3° - are o formă uşor trapezoidală, cu baza pe latura dinspre răsărit; dimensiunile interioare ale
acestui compartiment sunt următoarele: 4, 14 m - latura estică, 3,91 m - latura vestică şi 3,98 m - laturile
de nord şi de sud. Pronaosul este de formă tot trapezoidală, cu baza pe latura dinspre sud, având însă o
singură latură oblică, cea de vest; dimensiunile interioare ale acestui compartiment sunt următoarele: 2,88
m - latura sudică, 3,40 m - latura estică, 2,63 - latura nordică şi 3,44 m - latura vestică. Naosul este
despă~it de pronaos printr-un zid îngust, de numai 0,30 m, prevăzut cu o deschidere centrală,
dreptunghiulară (1,88 x 1 m), care facilitează comunicarea dintre cele două compartimente. Deschiderea
respectivă este flancată de alte două deschideri dreptunghiulare cu pervaz înalt - ambele cu dimensiunile
de 0,98 x 0,76 m - care asigură o mai bună vizibilitate spre altar în timpul slujbelor religioase. Intrarea în
biserică este practicată pe latura de vest a pronaosului, cadrul acesteia (1,54 x 0,70 m) având la partea
superioară, pe post de lintel, precum şi la partea inferioară, pe post de prag, două fragmente de piatră
refolosite, care provin de la un fost ancadrament de uşă cu o profilatură de factură renascentistă.
Încăperile bisericii sunt luminate printr-un număr de cinci ferestre, dispuse după cum urmează: una în axul
altarului, două în naos şi alte două în pronaos. Ferestrele de la naos şi pronaos sunt plasate aproximativ
simetric, pe laturile de nord şi de sud, cele din naos fiind practicate în po~iunile unde zidăria se
evidenţiează prin cele două ieşinduri exterioare; toate aceste deschideri sunt de dimensiuni relativ reduse,
au forme dreptunghiulare şi prezintă evazări dinspre exterior, unde sunt mai înguste, spre interior, unde
sunt mai largi. În ceea ce priveşte sistemul interior de acoperire al bisericii, toate cele trei încăperi sunt
prevăzute la partea superioară cu structuri de lemn. Astfel, peste altar şi naos se află nişte bolţi
semicilindrice dispuse longitudinal, confecţionate din scândură, iar pronaosul este prevăzut cu un tavan de
lemn, care în pă~ile dinspre zidurile laterale prezintă u~:iare arcuri; acest tavan se află dispus la un nivel
inferior în raport cu boltirile din noas şi altar. Existenţa unor bolţi mai vechi din cărămidă şi piatră peste
spaţiul naosului şi altarului este dovedită de pornirile acestora care sunt încă vizibile în podul bisericii.
Şarpanta bisericii este construită după sistemul în două ape, cu două suprafeţe de închidere triunghiulare
dispuse în plan înclinat la extremităţile de apus şi răsărit; învelitoarea actuală este din şindrilă. Deasupra
pronaosului se înalţă o turlă din lemn, care adăposteşte clopotul bisericii. Dintre dotările interioare, în
primul rând trebuie amintite cele două nişe ale pastoforiilor, amenajate pe laturile de nord şi de sud ale
altarului, mai mare fiind cea a proscomidiei, ambele având închideri semicirculare la partea superioară.
Masa altarului este confecţionată din piatră şi este postată aprximativ în axul încăperii, piciorul ei fiind, în
secţiune, de formă octogonală. Suprafaţa actuală de călcare din interiorul lăcaşului este reprezentată de o
pardoseală contemporană din cărămidă. După unele informaţii mai vechi, se pare că pereţii lăcaşului au
fost decoraţi odinioară cu pictură murală, a căror urme au fost sesizate în naos cu ocazia unor reparaţii

26

l~idem:

Albu. Istoria învătământului, p. 40; Idem, Şcoala, p. 465, 467.
_
ln primul Şematism al ~lajului, cel din anul 1835, biserica este menţionată ca având hramul Ascensio Domini noslri Jesu Christi (!nălţarea
Domnului). Acelaşi hram (!nălţarea D. N. lsusu Christosu) apare şi în Şematismele următoare din anii 1876 şi 1896. Actualul hram al bisericii Sfânta Treime- este consemnat pentru prima oară în Şematismul de la 1900 (Şematism - 1835, p. 30; Şematism - 1876, p. 275; Şematism 1896. p. 34; Şematism -1900, p. 124).
JO Deschiderile din zidul tâmplei prezintă la partea superioară închideri de formă uşor semicirculară. Dimensiunile acestora sunt de 1.63 x 0,53 m
la intrarea dinspre nord şi de 1,61 x 0,58 m la intrarea dinspre sud.
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efectuate la începutul secolului trecut. În finalul descrierii monumentului, precizăm că lungimea
construcţiei de-a lungul axei mediane, în exterior, este de 11,06 m.
Biserica a fost înconjurată în vechime cu o incintă de zid, a cărui grosime medie era de circa 0,80
m. Fiind dispărut aproape în întregime, la sfârşitul anilor '80 din secolul trecut, fostul traseu al zidului
împrejmuitor a fost refăcut pa~ial numai în pă~ile de nord, est şi sud, prin înălţarea acestuia de la sol cu
circa 0,50-0,60 m. Accesul în incintă se făcea printr-o poartă cu o deschidere de 3, 18 m, aflată pe latura
de nord, care a fost şi aceasta refăcută odată cu po~iunea de zid menµonată. În interiorul acestei incinte
de zid a funcţionat vechea mănăstire a Măginei, iar biserica - singura construcţie care se mai păstrează
astăzi în picioare - se află amplasată în jumătatea răsăriteană a acestui spaµu. Se mai ştie că în anul
1902, în spaţiul delimitat de această incintă, spre apus de biserică, exista o căsuţă, care însă nu se
cunoaşte cât era de veche şi dacă avea vreo legătură cu fostele construcµi ale mănăstirii sau ale şcolii
care a functionat acolo3 1 .
În· decursul timpului biserica mănăstirii a fost supusă unor intervenţii care au vizat anumite
modificări ori amplificări ale construcţiei iniţiale, precum şi întreţinerea, repararea, înlocuirea sau
eliminarea unor componente sau elemente structive ale edificiului. Dacă unele din aceste intervenţii
efectuate în trecut la biserică - care sunt mai greu sau chiar imposibil de depistat - au putut fi surprinse
numai pe cale arheologică, în schimb, pentru cele care s-au produs în vremuri mai apropiate de zilele
noastre, există o oarecare evidenţă a lor, mai ales începând din a doua jumătate a secolului al XIX-iea.
Prima informaţie de care dispunem în acest sens face referire la o intervenţie care a avut loc în
anul 1855, când s-au făcut reparaţii la elevaţii, iar acoperişul a fost refăcut în întregime cu o învelitoare de
şindrilă. Aceste operatiuni s-au impus a fi efectuate, probabil ca urmare a stricăciunilor pricinuite bisericii
în anii 1848-1849, când se ştie că mănăstirea a fost incendiată. În anul 1863 încăperea altarului avea o
boltă din piatră, naosul avea deja o boltă confectionată din scândură, iar pronaosul era tăvănit cu un
planşeu de lemn. În 1873 bolta altarului a fost înlo~uită cu una de scândură, iar în acelaşi an pavimentul
din interiorul lăcaşului, care era din plăci de piatră (cărămidă?) în formă de hexagon, a fost înlocuit pa~ial,
numai în naos şi pronaos, cu o duşumea din scândură, altarul rămânând în continuare pavat cu aceleaşi
lespezi de piatră. În anul 1902 sunt semnalate nişte reparaţii care s-au făcut la bolţile de lemn şi la
suprafata interioară de călcare. Peste doi ani, în 1904, învelitoarea de şindrilă a bisericii a fost înlocuită cu
alta no~ă. iar în 1909 alte reparaţii sunt efectuate la bolţi şi la acoperiş. În 1904 sau 1909 a fost demolat şi
vechiul zid care despărtea naosul de pronaos, prin îndepărtarea acestuia nava bisericii fiind transformată
într-o încăpere unică, n~divizată. În flmpul acestei operaţiuni, s-au depistat vechi urme de pictură murală
pe faţa răsăriteană a zidului demolat, fragmente de frescă fiind sesizate şi pe zidul tâmplei, care a fost
acoperit atunci cu o nouă zugrăveală. Mai târziu, în anul 1921, şindrila acoperişului este iarăşi înlocuită,
iar după şase ani, în 1927, întregul acoperiş a necesitat o nouă intervenţie reparatorie, efectuată
concomitent cu unele lucrări similare care au vizat zidăria şi structurile de lemn din planul superior al
încăperilor bisericii; aceste lucrări au fost continuate apoi în anul următor (1928), când se ştie că s-a
operat lărgirea celor trei ferestre de la naos şi altar. După această dată, pentru o lungă perioadă de timp,
nu avem cunoştinţă de alte lucrări mai importante care s-ar fi făcut la biserică; totuşi, menţionăm faptul că
în 1967, după cum rezultă dintr-o fotografie a bisericii făcute în acel an, aceasta era acoperită cu carton
asfaltat32. Ultima intervenţie majoră asupra lăcaşului a fost întreprinsă în cursul anilor 1987-1988, când sau efectuat următoarele lucrări: s-a decapat întreaga tencuială de pe pereţii interiori şi exteriori, s-au
astupat crăpăturile aflate în ziduri, după care s-a aplicat o nouă tencuială; s-a ridicat actualul perete
despă~itor dintre naos şi pronaos, pe traseul fostului zid demolat la începutul secolului XX; s-au lărgit
ferestrele de la noas şi altar, care au fost readuse la forma şi dimensiunile aproximative pe care acestea le
aveau înainte de modificările suportate în anul 1928; s-a pavat întreaga suprafaţă interioară cu cărămidă
de formă dreptunghiulară; s-a înlocuit învelitoarea acoperişului, care era din carton asfaltat (catran), cu
una nouă, din şindrilă. Tot atunci, în exteriorul lăcaşului, s-a refăcut pa~ial acel zid de incintă şi poarta

Bunea. op. cit„ p. 346; Meteş, op. cil, p. 53.
V. Avram, loc.cit.; Ioan Fufezan, Istoricul bisericii ortodoxe române Sf. Treime din Magina - monument istoric (mss. din anul 1986 pastrat în
arhiva parohiei).
31
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mănăstirii,

iar pe latura de sud, acolo unde terenul prezenta o pantă uşoară dinspre biserică spre zidul de
acesta a fost umplut şi apoi nivelat cu molozul rezultat de la decaparea zidurilor33 .
În cursul anilor 1997, 1998 şi 1999, la biserica mănăstirii au fost efectuate cercetări arheologice 34 ,
care au vizat anumite suprafeţe ale terenului din imediata vecinătate a monumentului precum şi spaţiul
interior al acestuia. Principalele obiective urmărite de cercetarea noastră au fost stabilirea evoluţiei
constructive a lăcaşului şi aflarea cronologiei începuturilor sale, sau precizarea cu o oarecare aproximaţie
a intervalului de timp în care s-a ridicat biserica. Intervenţia arheologică a constatat în executarea unui
număr de 13 secţiuni şi a unei mici casete de verificare, după cum urmează:
Secţiunea nr. 1 (S.1 ); dimensiuni: 4, 1Ox 3,90 x 2 m; în exterior, intre altar şi zidul de incintă, cu
latura de nord (4, 10 m) perpendiculară pe mijlocul laturii răsăritene a altarului.
Secţiunea nr. 2 (S.2); dimensiuni iniţiale: 3 x 3 m; în exterior, pe latura de sud a altarului, latura
vestică a secţiunii fiind în prelungirea umărului estic al ieşindului zidăriei de pe acea parte; ulterior, pentru
dezvelirea completă a unei fundaţii de contrafort, a fost necesară practicarea unei casete cu dimensiunile
de 1,20x0,77 m, direct din latura estică a secţiunii şi până în dreptul colţului sud-estic al altarului.
Secţiunea nr. 3 (S.3); dimensiuni: 3 x 2,50 m; în exterior, perpendiculară pe latura de sud a
bisericii, laturile mai lungi fiind dispuse, una în dreptul naosului şi cealaltă în dreptul pronaosului.
Secţiunea nr. 4 (S.4); dimensiunile iniţiale: 2,50 m x 3 m; în exterior, în dreptul altarului, cu laturile
mai scurte perpendiculare pe zidul nordic al bisericii, latura vestică fiind în prelungirea umărului estic al
zidăriei de pe acea parte; ulterior, pentru dezvelirea completă a unei fundaţii de contrafort, a fost necesară
practicarea unei casete cu dimensiunile de 1,30 x 0,79 m, direct din latura estică a secţiunii şi până în
dreptul colţului nord-estic al altarului.
Secţiunea nr. 5 (S.5); dimensiunile iniţiale: 4 x 2 m; în exterior, la vest de S.4, perpendiculară pe
latura de nord a bisericii, având latura estică pe zidul naosului şi latura vestică pe zidul pronaosului;
ulterior, pentru dezvelirea completă a unei fundaţii de contrafort, a fost necesară practicarea unei casete
cu dimensiunile de 1, 14 x 1 m, direct din latura estică a secţiunii.
Secţiunea nr. 6 (S.6); dimensiunile: 3 x 1,50 m; în exterior, cu latura nordică perpendiculară pe
mijlocul laturii apusene a pronaosului.
Secţiunea nr. 7 (S.7); dimensiuni iniţiale: 4,90 x 4,50 x 2 m; în exterior, intre S.2 şi S.3,
perpendiculară pe latura sudică a bisericii, în dreptul naosului; datorită faptului că secţiunea a suprins pe
lăţime unul din decroşurile zidăriei de pe acea parte, dimensiunile laturilor sale mai mari diferă, cea
dinspre vest fiind mai lungă (4,90 m); ulterior, pentru dezvelirea completă a unei fundaţii de contrafort, a
fost necesară practicarea unei casete cu dimensiunile de 1,40 x 0,60 m, direct din latura vestică a secţiunii
şi până foarte aproape de latura estică a lui S. 3.
Secţiunea nr. 8 (S.8); dimensiuni: 3 x 1,60 m; în exterior, în partea nordică a bisericii, la nord de
S. 4 şi la est de S. 5, cu laturile mai lungi dispuse pe relaţia est-vest; intre latura sudică a lui S. 8 şi latura
nordică a lui S. 4 s-a lăsat un martor de pământ cu lăţimea de 0,60 m, iar intre latura vestică a lui S. 8 şi
latura estică a lui S. 5 s-a lăsat un martor de pământ cu lăţimea de 0,50 m.
Secţiunea nr. 9 (S.9); în interiorul naosului şi pronaosului, cu latura nordică - lungă de 7,52 m pe axa bisericii, între zidul tâmplei şi pragul intrării. Această secţiune a fost compusă din două tronsoane,
primul în naos (S.9 I) şi al doilea în pronaos (S.9 li). Primul tronson a cuprins, pe lăţime, întreaga
suprafaţă din jumătatea sudică a naosului, limita dinspre sud a secţiunii situându-se chiar pe faţa
interioară a zidului. În al doilea tronson, lăţimea secţiunii a fost de 1,35 m, iar între latura sudică a acesteia
- lungă de 2,86 m - şi zid a rămas un martor de pământ cu o lăţime de circa 0,37 m.
Secţiunea nr. 10 (S.10); dimensiuni: 4 m (latura nordică) x 3,98 m (latura sudică) x 1,62 m (latura
estică) x 1,54 m (latura vestică); în interiorul naosului, la nord de S. 9 I, între cele două secţiuni fiind
incintă,

33

lnlorma~i primite de la actualul preot paroh, Ioan Fulezan. Toate lucrările care s-au făcut la biserică în cursul secolului trecui, dar mai ales
după ştiin\a noastră au fost întreprinse fără respectarea acelor proceduri şi prevederi legale, care ar trebui să fie obligatorii în cazul

ultimele,

oricărei interven~i

la o construcţie declarată monument istoric.
Campaniile de săpături s-au desfăşura\ după cum urmează: în anul 1997, între 9-19 septembrie, în anul 1998, între 17-27 august şi 15·18
septembrie, iar în anul 1999, între 6-16 septembrie. Despre cercetarile efectuate în primele două campanii. vezi Petrov-Scrobotă, Măgina 19971998, p. 70.
La cercelările arheologice au participat colegii mei Paul Scrobolă şi Răzvan Pinca, în prezent arheologi la Muzeele de lslorie din Aiud, respectiv
Lugoj; amăndurora le mulţumesc şi pe această cale pentru întregul sprijin acordat. Cuvinte de îndreptă~lă recunoştin\ă se cuvin adresale
domnului Ioan Tocănel, protopop ortodox de Aiud, precum şi domnului Ioan Fufezan, preotul paroh al Măginei, pentru sus\inerea şi lacililăţile
create în vederea materializării eforturilor noastre de cercetare.
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un martor de pământ cu o lăţime de 0,45 m; limita dinspre nord a secţiunii s-a situat pe faţa
a zidului bisericii.
Secţiunea nr. 11 (S.11 ); dimensiuni: 3,50 x 1,50 m; în exterior, în partea nordică a bisericii, la
nord de S.4 şi la est de S. 8, cu laturile mai lungi dispuse pe relaţia est-vest; între latura sudică a lui S. 11
şi latura nordică a lui S. 4 s-a lăsat un martor de pământ cu lăţimea de 0,50 m, iar intre latura vestică a lui
S. 11 şi latura estică a lui S. 8 a fost lăsată o distanţă de 1 m.
Secţiunea nr. 12 (S.12); dimensiuni: 3,50 x 2,20 m; în exterior, în partea nordică a bisericii, la
nord de S. 5 şi de S. 8, cu laturile mai lungi dispuse pe relaţia nord-sud; intre latura sudică a lui S. 12 şi
latura nordică a lui S. 5 s-a lăsat o distanţă de 1,22 m, iar intre aceeaşi latură a lui S. 12 şi latura nordică a
lui S. 8 s-a lăsat un martor de pământ cu lăţimea de 0,50 m.
Secţiunea nr. 13 (S. 13); dimensiuni: 3,50 x 2,25 m; în exterior, în partea de nord-est a bisericii, la
nord de S. 1, la est de S. 4 şi la sud de S. 11, cu laturile mai lungi dispuse pe relaţia nord-sud; între latura
sudică a lui S. 13 şi latura nordică a lui S. 1 s-a lăsat o distanţă de 1,55 m, intre latura vestică a lui S. 13 şi
latura estică a lui S. 4 iniţial distanţa a fost de 1, 77 m, iar între latura nordică a lui S. 13 şi latura sudică a
lui S. 11 s-a lăsat un martor de pământ cu o lăţime de 0,50 m; între latura estică a altarului şi latura vestică
a lui S. 13 a rămas o distanţă de 0,98 m.
Caseta A (C. A); dimensiuni: 0,60 x 0,35 m; în interiorul altarului, în colţul de sud-est, cu laturile
mai lungi dispuse pe relaţia est-vest; această casetă, de dimensiuni reduse, a fost practicată cu scopul de
a se verifica decroşurile făcute de fundaţia altarului în raport cu elevaţiile sale 35 .
În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că biserica a fost ridicată în două etape de construcţie.
lnitial, lăcaşul a fost alcătuit din actualele compartimente ale naosului (nava veche) şi altarului, iar ulterior
co~strucţia a fost mărită prin adăugarea pronaosului. Într-o fază de construcţie intermediară, pe laturile de
nord şi de sud ale bisericii au fost adosate patru contraforturi de zidărie, dispuse simetric, două în dreptul
altarului, la extremităţile laturilor, şi alte două în dreptul navei vechi sau al naosului actual. Contraforturile
se păstrează astăzi numai la nivelul fundaţiilor, elevaţiile acestora fiind demolate la o dată necunoscută.
Înainte de intervenţia arheologică, la suprafaţa solului nu se păstra nici o urmă care să indice existenţa
unor foste structuri de sprijin ale zidurilor bisericii. Faptul că fundaţiile acestor contraforturi nu se ţes cu
fundaţiile bisericii, iar compoziţia mortarelor folosite la cele două structuri de zidărie diferă în mod evident,
sunt dovezi care arată că respectivele contraforturi nu sunt contemporane cu biserica, ele fiind adosate
ulterior.
Prezenţa unor contraforturi presupune existenţa, în trecut, a unor bolţi de piatră sau de cărămidă
peste cele două încăperi ale bisericii iniţiale. Ştim că altarul a avut o astfel de boltă până în anul 1873,
când aceasta a fost dărâmată şi apoi înlocuită cu o structură similară de lemn. Cu siguranţă că şi vechea
navă a bisericii a fost boltită, această structură de zidărie fiind la rândul ei dărâmată, însă nu se ştie când,
dar probabil cu ocazia efectuării unor lucrări care au vizat refacerea radicală a elevaţiilor de la zidurile
laterale ale amintitului compartiment.
Cercetările din interiorul bisericii au reuşit să surprindă şi să scoată în evidenţă o serie de detalii
constructive care privesc, în primul rând, evoluţia planimetrică a lăcaşului şi transformările suferite de
structura unor anumite părţi ale zidăriei elevaţiilor. Astfel, fundaţia fostului zid care închidea la apus
vechea navă a fost dezvelită pe toată lungimea sa, grosimea acesteia fiind de circa 1 m. După cum am
arătat undeva mai sus, acest zid vechi, păstrat în picioare şi după ridicarea pronaosului ca structură
despărţitoare intre cele două compartimente, a fost dărâmat numai în primul deceniu al secolului trecut.
Se ştie că intrarea în biserica iniţială se afla practicată pe mijlocul acestui zid, deschiderea ei fiind
prevăzută cu un ancadrament dreptunghiular din piatră, de factură renascentistă; două fragmente din
acest fost ancadrament de uşă se găsesc astăzi înglobate în cadrul actualei intrări de pe latura vestică a
pronaosului. Scoaterea respectivului ancadrament din zidărie şi apoi refolosirea unor părţi ale sale la
amenajarea unei alte intrări, a putut fi făcută fie atunci când s-a construit pronaosul, fie numai în momentul
când s-a dezafectat, prin demolare, fostul zid apusean al navei vechi.
O situaţie deosebit de interesantă a fost constatată în interiorul naosului, unde s-a observat că
traseul fundaţiilor de pe laturile de nord şi sud nu corespunde cu traseul actual al pereţilor interiori, care
sunt în linie dreaptă. ln raport cu zidăria elevaţiilor, fundaţia iese spre interior cu 0,40 m pe latura nordică
interioară
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Din motive independente de voinţa noastră, în altar nu a fost posibilă efectuarea unei săpături mai ample.
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şi cu 0,50 m pe latura sudică, dar, în dreptul ieşindurilor pe care zidurile laterale le face la exterior,
fundaţiile de pe ambele pă~i se retrag spre acestea, în unghi drept, cu circa 0,36-0,38 m, pe o lungime de

1,75 m la sud şi de 1,52 m la nord. În ceea ce priveşte numai fundaţia de pe latura nordică, aceasta
prezintă, în dreptul umerilor intrândului de pe acea parte, o retragere pe înălţime de circa 0, 17-0,20 m, mai
pronunţată pe lăţime în partea de vest; configuraţia pe care o are fundaţia laturii nordice, neîntâlnită însă
pe latura opusă, poate fi explicată prin faptul că partea inferioară a zidăriei, până la decroş, reprezintă
fundaţia propriu-zisă, iar treapta evidenţiată la partea superioară putea constitui o bază a unei foste
elevatii. Ca urmare a acestei situatii, rezultă că zidurile actuale ale naosului nu respectă decât pa~ial,
numai la exterior, traseul zidurilor de elevaţie ale fostului comparţiment al navei. În mod normal şi după
regulile ridicării oricărei construcţii, planul elevaţiilor trebuie să urmeze, uneori până la detaliu, planul
fundatiilor. La biserica noastră, credem că planimetria construcţiei iniţiale a respectat întocmai traseul
prest~bilit al temeliilor sale. La o dată pe care din păcate nu o putem preciza, dar probabil cu ocazia unei
reparatii capitale a edificiului, determinată de cauze decamdată numai bănuite (starea precară a
constr~cţiei, distrugeri provocate de factori naturali ori de potrivnici, intenţia voită a unor responsabili locali
?), s-a procedat, printre altele, la modificarea pa~ială a traseului interior al zidurilor laterale de la nava
veche, prin renunţarea la cei patru aşa-zişi umeri de zidărie din colţurile încăperii şi împingerea spre
exterior a pereţilor din dreptul acestora până la alinierea lor pe un traseu în linie dreaptă, care corespunde
cu traseul elevaţiilor din dreptul celor două foste intrânduri, unde nava prezenta un spor de lăţime. Una din
consecinţele presupuse ale acestei operaţiuni a fost dezafectarea bolţii iniţiale de la navă, care a fost
înlocuită cu o structură de lemn; probabil că tot atunci au fost demolate şi contraforturile, care după
dispariţia respectivei bolţi au devenit practic inutile.
Un alt detaliu constructiv, surprins de cercetarea efectuată în interiorul lăcaşului, a fost acela că
fundaţia zidului de tâmplă dintre naos şi altar nu se ţese cu fundaţiile propriu-zise ale bisericii. Între cele
două temelii - care se deosebesc atât prin structură, mod de construcţie cât şi prin compoziţia mortarelor
întrebuinţate - există o diferenţă evidentă între cotele de adâncime ale tălpilor, acestea fiind de -1,02 m
şi de -0,58m, măsurate de la nivelul actual de călcare din naos (pavajul de cărămidă), adâncimea mai
mică fiind aceea de la tâmplă. La prima vedere, din această situaţie rezultă că tâmpla de zid apa~ine unei
alte etape de construcţie, fiind amenajată la o dată ulterioară ridicării bisericii. În astfel de cazuri, întâlnite
şi la alte vechi biserici româneşti, se poate presupune că separarea altarului de navă a fost înfăptuită
iniţial printr-o structură de lemn, numită iconostas. Există însă şi cazuri, uneori derutante şi dificil de
depistat, în care, deşi zidăria unor tâmple nu se întrepătrunde nici la fundaţie şi nici în elevaţie cu zidurile
unei biserici, totuşi, ele sunt contemporane cu respectivul lăcaş deoarece au fost construite deodată, dar
în etape de lucru diferite, tâmplele fiind ridicate uneori numai către sfârşitul şantierului.
În naosul bisericii, la circa 1 m în faţa zidului tâmplei, pe profilul nordic al primei secţiuni din
interior (S.9 I), care urmează axa mediană a lăcaşului, a fost sesizată cavitatea unei foste gropi ce este
căpăcuită de un strat de nivelare în care se regăsesc urmele unor bârne dispuse transversal, care
susţineau o fostă podea de lemn despre care ştim că a fost pusă în anul 1873 ca suprafaţă de călcare în
naos şi pronaos. Groapa respectivă a adăpostit în trecut piciorul unei mese, probabil de piatră, postată
într-o po~iţie centrală în faţa altarului, care îşi avea rosturile şi întrebuinţarea în activităţile specifice cultului
religios. ln secţiunile arheologice practicate în interiorul bisericii nu au fost depistate gropi de morminte. De
asemenea, nu credem că în spatiile rămase necercetate, cum este altarul şi jumătatea nordică a
pronaosului, să fi fost practicate î~humări. În finalul observaţiilor şi constatărilor făcute pe marginea
descoperirilor din interiorul lăcaşului, trebuie să menţionăm faptul că în faza primară de existenţă, atunci
când edificiul nu era alterat de adăugirile şi modificările constructive ulterioare, acesta se prezenta ca
având dimensiuni extrem de reduse, lungimea sa totală, de-a lungul axei mediane, fiind de 7,70 m la
exterior şi de 5,90 m în interior.
În secţiunile arheologice executate în exteriorul bisericii au fost depistate un număr de 43 de
morminte, dintre care 41 au fost dezvelite şi cercetate, celelalte două fiind remarcate doar prin gropile lor
de înmormântare surprinse în profil (M.8/S.1) şi pe fundul şanţului (M.12/S.3), în acest din urmă caz
neputându-se ajunge efectiv la schelet deoarece groapa ieşea doar pe o po~iune restrânsă din profil, iar
spaţiul de manevră nu a permis adâncimea acesteia. Din cele 41 de morminte dezvelite, 16 dintre ele au
fost surprinse integral în secţiuni (M.1-2, M.4, M. 9, M.10-11, M. 13, M. 15, M. 17, M. 19, M. 20-21, M. 2728, M. 34, M. 39), iar 25 numai pa~ial (M. 3, M. 5-7, M. 14, M. 16, M. 18, M. 22~26, M. 29-33, M. 35-38, M.
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40-43), acestea din urmă având anumite părţi ale scheletului sub profile sau în afara cadrului cercetat. Din
acelaşi număr de 41 de morminte cercetate, 28 dintre ele aveau scheletele păstrate întregi (M. 2-5, M. 911, M. 14, M. 16, M. 18, M. 20, M. 22-24, M. 26, M. 28, M. 30-31, M. 33-38, M. 40-43), restul de 13 fiind
deranjate-12 parţial (M. 1, M. 6-7, M. 13, M. 15, M. 19, M. 21, M. 25, M. 27, M. 29, M. 32, M. 39) şi unul
integral (M. 17) - de gropile unor morminte ulterioare, dar nici unul nu a fost însă afectat de fundapile
propriu-zise ale bisericii.
În cimitirul care a funcţionat din vechime în jurul bisericii, au fost înmormântate atât persoane de
vârstă adultă dar şi persoane adolescente sau chiar copii. Acest lucru dovedeşte că cimitirul a fost folosit
de către comunitatea locală, care îşi îngropa membrii în jurul lăcaşului parohial. În vremea când biserica a
avut şi destinaţie de lăcaş mănăstiresc, cu siguranţă că acei călugări care şi-au aflat sfârşitul zilelor acolo,
au fost înhumaţi tot în acest cimitir. Înmormântările făcute în spa~ul din imediata vecinătate a bisericii,
delimitat de incinta de zid, încetează cu desăvârşire în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea. Cimitirul
continuă însă să funcţioneze şi după aceea, până în zilele noastre, în zona din partea răsăriteană a
lăcaşului, dincolo de limita impusă spre acea parte de zidul incintei.
Defuncţii au fost depuşi la înmormântare în sicrie de lemn, urme ale acestora fiind sesizate la
majoritatea cazurilor; acolo unde lemnul coşciugelor a reuşit să putrezească în întregime, s-au păstrat
cuiele care fixau capacele acestora. În gropile de înmormântare defuncţii au fost aşezaţi în poziVa culcat
pe spate, la adâncimi care variază, de la nivelul actual de călcare, între -0,62 m (M.1/S.1) şi -1,65 m (M.
2/S.1 ). Orientarea scheletelor urmează, în general, orientarea din teren a bisericii, care prezintă o deviape
de 37° spre nord de la axa est-vest. Au existat însă şi cazuri în care unele schelete sunt orientate după o
axă reală est-vest, cu capul spre apus, dar au fost şi schelete care aveau o dispunere perpendiculară pe
biserică, cu capul mai mult spre nord (M. 6/S.2, M. 11/S.4, M. 20/S.7, M. 22/S.8). În ceea ce priveşte
poziţia membrelor superioare ale defuncţilor, aceasta este una obişnuită, frecvent întâlnită în vechile
cimitire româneşti; braţele sunt aşezate paralel pe lângă corp, sau, în unele cazuri, ambele sau numai unul
sunt dispuse mai mult sau mai puţin oblic spre exterior; antebraţele sunt îndoite din cot şi aşezate în
diferite poziţii: ambele pe piept, pe abdomen sau pe bazin, sau unul pe piept ori pe abdomen şi celălalt pe
bazin sau pe lângă corp.
Materialul arheologic descoperit în săpătură este constituit, în marea lui majoritate, din obiecte de
inventar funerar, recuperate de la unele din mormintele dezvelite şi cercetate. Restul materialului
arheologic este reprezentat de un nasture metalic, descoperit izolat în S. 6, de două fragmente de cahle
de sobă moderne, precum şi din câteva fragmente ceramice din epoca bronzului, medievale târzii şi
moderne. Obiectele de inventar funerar se pot repartiza în următoarele categorii: monede medievale şi
moderne, cruci pectorale (M. 5, M. 23), mărgele (M. 5, M. 21, M. 33), accesorii vestimentare (copci de tip
moş şi babă - M. 16, M. 40; cataramă de curea - M. 16, M. 42) şi potcoave de cizmă (M. 8, M. 16); la
două morminte - M. 2 şi M. 16 - s-au găsit şi fragmente de materiale textile, resturi neputrezite încă din
vestimentaţia defuncţilor. Dintre toate categoriile de obiecte descoperite în săpătură, monedele au fost
piesele care ne-au oferit cele mai sigure informa~i despre vechimea înmormântărilor practicate în cimitirul
din jurul bisericii. Pe baza acelor monede recuperate nemijlocit de la unele morminte, s-au putut face şi
aprecieri asupra cronologiei începuturilor lăcaşului precum şi a etapelor sale de construcţie. Monedele
descoperite sunt în număr de 18, dintre care 17 au fost recuperate de la 15 morminte, iar una singură a
fost găsită în umplutura gropii lui M. 24, aceasta provenind din inventarul unui mormânt mai vechi care a
fost distrus de groapa mormântului amintit. În cazul mormintelor cu monede, 13 dintre ele au avut în
inventar câte o singură monedă (M. 3-4, M. 11, M. 13, M. 17, M. 22, M. 24, M. 26, M. 29, M. 32-33, M. 40,
M. 43), iar două au avut câte două monede (M. 21, M. 28). Monedele au fost emise într-un interval de timp
cuprins între prima jumătate a secolului al XVI-iea şi a doua jumătate a secolului al XVIII-iea.
Piesele cele mai recente, de epocă modernă, sunt reprezentate de patru emisiuni monetare,
toate din anul 1764 (creiţari), ale lui Francisc I de Lorena, soţul Mariei Terezia; aceste monede au fost
descoperite la M. 24, M. 26, M. 40 şi M. 43. Monedele mai vechi, emisiuni de până la anul 1700, sunt în
număr de 14, acestea fiind piese ungureşti, ceheşti şi transilvănene (denari, groşi, oboli, creiţari, filleri),
emise în vremea anilor de domnie ai lui Ferdinand I, Maximilian li, Matia li, Gabriel Băthory, Ferdinand li şi
Leopold I; două dintre aceste monede sunt emisiuni din secolul al XVI-iea, restul fiind bătute în cursul
secolului următor.
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arătat şi într-un alt context, cercetările au stabilit că nici unul din monnintele
nu a fost deranjat ori suprapus de către temeliile propriu-zise ale lăcaşului.
Există însă un monnânt (M.3), suprins partial în S.2, care este suprapus, fără a fi însă deranjat, de către
fundaţia contrafortului adosat pe latura sudică a altarului. În acest caz, ţinând cont de faptul că respectivul
contrafort aparţine unei alte faze de construcţie a bisericii, M.3 este un mormânt mai vechi decât acesta,
însă mai nou decât biserica iniţială. Toate monnintele depistate sunt contemporane cu biserica,
înmonnântările fiind practicate numai după ridicarea acesteia.
Cel mai vechi monnânt descoperit şi datat cu monedă este M. 22, surprins parţial în S.8.
Scheletul a aparţinut unui copil, iar din acesta, în secţiune, s-au găsit doar membrele inferioare, restul
scheletului fiind intrat sub profilul de nord. După tenninarea lucrului la respectiva secţiune, verificându-se
în profil întregul schelet, în zona abdominală a fost găsită o monedă de 1 Filler, emisă pentru Boemia de
către Ferdinand I de Habsburg, rege al Ungariei între 1526-1564. Acest tip de monedă prezintă o imagine
reliefată numai pe avers, reversul fiind lisă. Pe avers, încadrat într-un cerc, este reprezentat un leu
rampant, iar în jurul cercului există inscripţia: FERDINAND - PRIMUS. Moneda nu are inscripţionat anul
emiterii, dar se cunoaşte că emisiunile monetare de acest tip au fost fabricate în toată perioada de timp
când Ferdinand I a fost rege al Boemiei, respectiv între anii 1526 şi 156436 .
În ordinea vechimii, al doilea monnânt datat cu monedă este de M. 3, surprins parţial în S. 2.
Scheletul a aparţinut unei persoane de vârstă adultă, în secţiune aflându-se doar craniul, restul scheletului
fiind intrat sub profilul răsăritean. Acesta este monnântul despre care am vorbit şi puţin mai sus, unde
arătam că scheletul este suprapus parţial de fundaţia contrafortului ce a fost adosat laturii sudice a
altarului. Pe craniu, deasupra orbitei din partea stângă, a fost găsită o monedă ungurească (denar) emisă
în anul 1570 de către regele Maximilian 11 ( 1564-1576)37.
Unnătoarele monninte vechi care au fost datate cu monede sunt M. 11/S.4, M. 17/S.5 şi M.
21/S.8. Primul dintre ele a avut în inventar un denar unguresc emis de regele Matia li în anul 1615, al
doilea a avut un groş ardelean emis în 1613 de principele Gabriel Bathory, iar ultimul a avut doi denari de
la acelaşi rege Matia li, unul din anul 1609 şi celălalt din 1616. După cum se poate observa, cele trei
monninte se plasează cronologic în al doilea deceniu din secolul al XVII-iea, mai precis după 1613, anul
menţionat pe moneda descoperită la M.17. Dacă în cimitirul din jurul bisericii cele mai vechi morminte
descoperite, aparţinătoare primului orizont de înmonnântări, ar fi fost într-adevăr acestea, atunci problema
datării bisericii era ca şi rezolvată deoarece se confirma acea ştire apocrifă, care precizează că lăcaşul a
fost ridicat în anul 1611. Lucrurile nu pot fi însă judecate în acest fel deoarece nu putem să eludăm sau să
facem abstracţie de cele două monninte, M.3 şi M.22, care au în inventar monede mai vechi, din secolul al
XVI-iea.
Înainte de a vedea care sunt raporturile cronologice dintre biserică şi cimitir, raporturi din care
rezultă şi aprecierea vechimii lăcaşului, este oportun să facem o anumită precizare, care credem că este
necesară ori de câte ori se încearcă, pe baza unor monede descoperite la monninte, elaborarea unor
judecăţi sau ipoteze privitoare la diferitele încadrări cronologice ale mormintelor respective sau ale
bisericilor. Este cunoscut faptul că în evul mediu circulaţia monedelor nu se încheia întotdeauna odată cu
dispariţia fizică a suveranului care le-a emis. De aceea, în cazul mormintelor care se datează cu monede,
există posibilitatea reală ca acele înhumări să fie, de cele mai multe ori, ulterioare anului sau perioadei de
timp în care au fost emise monedele respective. Privitor la datarea bisericii noastre şi nu numai, trebuie
avută în vedere şi o astfel de posibilitate deoarece riscul unei concluzii eronate în această chestiune este
destul de mare.
Revenind la cele două monninte care, după monedele din inventar, se datează în secolul al XVIiea, despre cel de-al doilea în ordinea vechimii, M. 3, care a avut o monedă din anul 1570, se poate spune
că este un monnânt contemporan bisericii dar mai vechi decât contraforturile, care au fost adosate ulterior,
după trecerea unui oarecare timp de la edificarea lăcaşului. Pentru biserica iniţială (altarul şi naosul actual
modificat), anul 1570, înscris pe moneda găsită la M. 3, reprezintă un tennen ante quem, iar pentru
contraforturi, acelaşi reper cronologic reprezintă un tennen post quem. Celălalt mormânt, M. 22, şi el
contemporan bisericii, are, după cum ştim, o monedă - întreagă şi negăurită - din vremea lui Ferdinand I

descoperite

3B
Y

cum am mai

lângă biserică

Joseph Appel, Repertorium Miinzkunde des Millelahers und der nevem zeit, 2111, Peslh-Wien, 1822, p. 447, nr. 5.
Huszar Lajos, Corpus Numrnorum Hungariae. Habsburg-hazi kirălyok penzei (1526-1657), Budapest, 1975, p. 93, poz. 94.
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de Habsburg (1526-1564). Monedele de acest tip nu au fost inscripţionate din fabrica~e cu anul de
emisiune, dar se cunoaşte că în monetărie ele au fost bătute periodic, la intervale variabile de timp, între
anii 1526 şi 1564. În această situaţie, din păcate, nu vom putea cunoaşte niciodată anul în care a fost
emisă această monedă, lucru care ar fi permis restrângerea cronologiei pentru începuturile bisericii. Ca
urmare a acestui fapt, nu ne rămâne decât să considerăm că biserica a fost ridicată, cândva, în perioada
domniei regelui Ferdinand I, după anul 1526 dar înainte de 1570. Contraforturile au fost construite mai
târziu, într-o altă etapă de construcţie, ulterioară anului 1570. Despre pronaos, presupunem că acesta a
fost ataşat construcţiei ini~ale după anul 1700, când biserica devenise lăcaş de cult greco-catolic (Fig.1-2).

DIE KIRCHE DES KLOSTERS "DIE HEILIGE DREIFALTIGKEIT" VON MĂGINA, KREIS ALBA.
VORLĂUFIGE STUDIE EINER ARCHĂOLOGISCHEN UNTERSUCHUNG
Zusammenfassung
Die Kirche des rumănischen Klosters von Măgina ist ein Steinbau bestehend aus einem
Heiligtum und einem Schiff, das in Naos und Pronaos eingeteilt ist; alle Râume im lnneren sind rechteckig.
Die Kirche wurde in mehreren Bauphasen errichtet und von bestimmten spăteren Eingriffen verândert;
ursprOnglich bestand sie aus den heutigen Untereinteilungen des Naos und des Heiligtums. Die im Laufe
der Jahre 1997-1999 durchgefOhrten archăologischen Forschungen bewiesen, dal3 der ursprCmgliche Bau
irgendwann unter der Regierung von Ferdinand I. von Habsburg (1526-1564) errichtet wurde. Spăter,
nach 1570, wurden an den Enden der Nord-und SOdseiten des ursprOnglichen Baus vier Strebemauern
aus Mauerwerk errichtet, von denen heute nur mehr die Fundamente erhalten sind. Ober das Pronaos ist
anzunehmen, daB es in Verlăngerung des ălteren Baus im Laufe des 18. Jh. errichtet wurde.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Măgina. ·Lageplan: die Kirche mit den Bauphasen, die Mauerumwehrung und die
durchgefOhrten archăologischen Schnitten.
Fig. 2 - Mâgina. Plan der Kirche mit der Lage der Funde in den inneren Schnitten.
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Măgina.

1
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Plan de situaţie: biserica cu fazele de construcţie,
incinta de zid şi secţiunile arheologice executate.
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Măgina.

Planul bisericii cu

situaţia

descoperirilor din sectiunile interioare.
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