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DESPRE ARHITECTURA FOSTEI BISERICI TRINITARIENE,
(AZI BIBLIOTECA BATTHYANEUM) DIN ALBA IULIA

Instituţie culturală de mare însemnătate, biblioteca documentarăBat
thyaneum din Alba Iulia a stîrnit întotdeauna interesul cercetătorilor

în domeniul istoriei cărţii şi istoriei artei prin valoroasele sale colecţii

de manuscrise, incunabule, tipărituri rare şi lucrări de artă. Acest imens
tezaur documentar, cultural şi artistic este valorificat astăzi, mai mult ca
în trecut prin numeroase studii ce introduc în circuitul ştiinţific preţi

oasele creaţii bibliofile şi artistice din ţara noastră şi de pretutindeni.
Remarcind ca un element pozitiv intensificarea procesului de cercetare şi

valorificare ştiinţifică a acestor colecţii, menţionăm totodată faptul că

sînt puţine informaţiile, cuprinse în diferite lucrări, referitoare la clă

direa bibliotecii, la origine ea însăşi un valoros monument de arhitec
tură al oraşului Alba Iulia. Pe lîngă studiile cu caracter special, avînd
ca obiect exclusiv patrimoniul instituţiei, o serie de cărţi sau lucrări de
o amploare mai mică, apărute încă în secolul trecut sau chiar mai recent,
în anii noştri, tratînd despre biblioteca Batthyaneum în ansamblu, pre
zintă, alături de datele privind persoana fondatorului şi unele r-elaţii în
legătură cu sediul acesteia, faptul că biblioteca şi observatorul astrono
mic sînt amplasate în biserica fostei mănăstiri trinitarlene, construită la
începutul secolului al XVIII-leal, unele precizînd şi data înălţării aceste
ia anul 17192• Scriind despre întemeierea acestei instituţii culturale, auto
rii înfăţişează în desfăşurarea lor evenimentele ultimelor decenii ale
veacului al XVIII-lea ce prilejuiesc instalarea bibliotecii şi a observatoru
lui în clădirea bisericii, desfiinţată împreună cu mînăstirea în ansamblul
reformelor pe plan religios ale lui Iosif al II-lea.

Propunîndu·-şi prezentarea acestui monument de arhitectură, studiul
de faţă urmăreşte îndeosebi situaţia în care s-a aflat acesta între anul
1719 şi sfîrşitul secolului al XVIII-lea, cînd are loc desfiinţarea bisericii.
Deoarece înfăţişarea actuală a edificiului este rezultatul unor repetate
refaceri, care au afectat nu numai aspectul exterior dar şi structura in-

1 Ve s zel y Karoly, Gyulafejervari fusetek, r, Kolozsvar, 1861, p. 92; Bit a y A.rpad.
As Alba Iulia-i R. eat. Szekesegyhciz es K ornyeke, Alba Iulia, 1936, p. 6; Virgil Cuc u i u.
Alba Iulia. Din trecl,tul şi prezentul oraşului, Alba Iulia, 1929, p. 95.

• Var j ti Elemer, A Gyulafejirvdri Battydny-Konyvtd1', Budapest, 1899, pp. 33-34;
Biblioteca Battyaneum din Alba Iulia, Bucureşti, 1957, p. 4.
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ternă, reconstituirea imaginii fostei biserici trinitariene se va face pe baza
izvoarelor contemporane ei, în limita informaţiilor conţ.inute de acestea
şi acolo unde este cazul, pe baza analizei elementelor originale care s-a'l
păstrat în actuala clădire. Sursele scrise, incluzînd şi imaginea monu
mentului în epoca respectivă (hărţi, stampe de epocă) reprezentînd par
tea cea mai importantă a documentaţiei, se găsesc în însăşi colecţiile bi
bliotecii. Este vorba în special de a zecea carte a Analelor ordintllui tri
nitarian3 , cuprinzînd informaţii referitoare la întemeierea unor impor
tante mănăstiri ale ordinului în diferite părţi ale imperiului habsburgic.
Lucrarea, structurată în mari capitole descrie succint, dar precis, cere
moniile de punere a pietrei fundamentale a acestora, împreună cu stam
pe ce înfăţişează construcţiile ordinului în prima jum,Hate a secolului
al XVIII-lea. Cel de al VII-lea capitol al cărţii4 se ocupă cu momentul
festiv prilejuit de aşezarea primei pietre a bisericii mănăstirii trinitarie
ne din Alba Iulia. Capitolul, purtînd următorul titlu CaroliTUle in Tran
silvania pro aedificando novo Templo primus Lapis ponitur, cuprinde
trei părţi. La început este prezentat scopul ceremoniei: ridicarea bisericii
mănăstirii în oraşul Alba Iulia (Domus nostra Albae CctroliTUle, Betleni
ana olim dicta), aşezată imediat la vest, lîngă clădirile mălnăstirii ce aveau
o lungime de 60 m. (centum & octoginta pedes geometricos) cuprinzînd
diferitele încăperi destinate ordinului. Construcţia bisericii a fost hotă

rîtă pentru anul 1719, pe un teren obţinut printr-o donaţie.

Cea de a doua parte a documentului prezintă descrierea pietrei pla
sată la temelia edificiului, în zona sanctuarului. Executată cu o măiestrie

deosebită, în forma unui mic altar, piatra avea o mărime de doi coţi.

Decorul ei plastic era compus din numeroase elemente :lconografice spe
cifice ordinului, două statui ale "părinţilor" (Sanctorum Patriarcharum
nostrorum) Joannes şi Felix, precum şi un bogat decor de frunze şi flori
ce înconjurau o placă de bronz aurit cu un text în versuri, conţinînd in
formaţii pentru posteritate. Comentăm acest text pentru datele referitoare
la istoria oraşului pe care le cuprinde. De fapt aceste cîteva versuri
sînt un adevărat panegiric la adresa autorităţilor imperiale, prezentînd
la superlativ competenţa, modul în care acestea conduceau treburile ofi
ciale la Alba Iulia. In primul rînd este menţionat împăratul Carol al VI
lea în timpul căruia pămîntul austriac "înflorea" (Orbis Austriacus flo
ret), după care urmează, într-o ordine ierarhică, generalul Steinville,
aflat la cîrmuirea "Dacilor" (In DACOS regimen dum STEINVILLEIUS
obiret), episcopul Gheorghe Martonffi, generalul Steinloefel ce asigura
"protecţia" oraşului (STEINLOEFEL primus celebris Ge-neralis in Urbe),
guvernatorul Kornis5 (Dacorum sanguine clarus)! Intre a.ceste înalte per-

a Annalium provinciae sancti Josephi ordinis excalceatorum sanctissimae Trinitatis redemp
tionis captivorum, libri decem, studio et labore P. Fr. Joannes A. S. l~elice, Viennae, 1739.

• Ibidem, p. 688. ..
I Sigismund Kornis ajuns guvernator al Transilvaniei între anii 1713-1731 cu avizul

generalului comandant Steinville. De religie catolic1i acesta s-a remarcat în lupta pentru redo
bindirea poziţiilor pierdute prin reform1i de către catolicism. Vezi Istotia Romaniei, voI. nI,
Bucureşti, 1964, p. 488.
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sonalităţi este prezent şi "remarcabilul" Quadro care înălţa zidurile ce
tăţii numită Carolina după numele împăratului (Insignis QUADRO dum
moenia struxerat ARCIS, Quae CAROLINA moda JULIA dicta fuit.)6
Din respectiva galerie nu poate lipsi şi un reprezentant al ordinului
trinitarian, în persoana lui Alexander "slujitorul cel mai mare şi cel mai
ales al ordinului nostru". Trecerea în revistă a reprezentanţilor stăpîni

rii habsburgice încheie cea de a doua parte a capitolului. Cea de a treia
şi ultima parte descrie ceremonia propriu-zisă a punerii pietrei funda
mentale a bisericii în ziua de 4 iunie a anului 1719. Principalii protago
nişti ai festivităţii sînt generalul Steinville, reprezentant al împăratului,

însărcinat în numele lui cu aşezarea primei pietre şi episcopul Transil
vaniei Gheorghe Martonffi care asigură serviciul religios. O numeroasă

asistenţă incluzînd în primul rînd pe potentaţii oraşului, nobili, ofiţeri

ai trupelor imperiale, a urmărit cuvîntările prilejuite de acest act. Intre
cei prezenţi este enumerat şi arhitectul (Architecto) monumentului fără

a i-se preciza identitatea, astfel că sursa documentară ne lipseşte de un
element însemnat al cercetării noastre. Festivitatea s-a desfăşurat după

tipicul obişnuit, piatra fiind prinsă în mortar şi înconjurată cu un zid
de formă circulară. Lîngă ea cei prezenţi au aruncat monede de aUr şi

argint bătute în acelaşi an, 1719. Solemnitatea, începută încă de la ore
le 8 dimineaţa SE~ sfîrşeşte printr-o recepţie, oferită de Steirlville. la care
au participat aCE~leaşi personalităţi de frunte ale oraşulUI, ?mintite mai
sus'.

Toate aceste precizări sînt completate de stampa ce însoţeşte textul,
mul1 'TIai valoroasă din punctul de vedere al analizei arhitectonice decît
datele scrise (fig. 1). Stampa ne oferă imaginea bisericii şi a mănăstirii

în contextul elementelor de fortificaţie ale cetăţii bastionare ce se afla
în curs de c0mtru~ţie, cu explicaţia figurii în limba latină: Ecclesia et
Domus nostra Albae Carolinae in Transilvania, Moenia S. Caroli Bormaei.
In plan central se află complexul monastic, biserica la extremitatea ves
tică a acestuia, flancînd clădirile cu un etaj ale mănăstirii, dispuse în
careu. In spatele lor se desfăşoară bastionul şi ravelinul Sf. Carol. Fa-

• Aceasta este prima menţiune documentară a lui J. Quadro în calitate de arhitect al
cetăţii din Alba Iulia alături de G. M. Visconti şi F. Brili. Datele existente la Alba Iulia
înllegătură cu persoa,na sa vor fi publicate într-un număr viitor al anuarului.
~ 7 Diverse informaţii referitoare la existenţa şi activitatea trinitarienilor la Alba Iulia
se află în Album Fratrum Ac Sororum Angelicae Archiconfraternitatis 555 Trinitatis Redemp
tionis Captivorum In Caesareo Principatu Transylvaniae Albae = Carolinae Ab Anno 1716,
biblioteca Batthyanellm, mss. 1 44, Liber Medicinarum pro infirmis Residentiae Carolino =
Albensis Ord: Disc: SSS-mae Trinitatis de Redem: Captiv: inceptus Anno 1742, biblioteca
Batthyaneum, mss. R III 159. între cărţile aflate îu biblioteca mănăstirii care s-au păstrat

pină astăzi cităm, D,'r von der Lantzel dess Beths Lehrendr Doctor oder Leben dess wunderbar
lichen Job dieser Zeit"n Dess Gottseeligen P. Fr. THOMAE a VIRGTNE, Gedruckt Zll Wienn
bey Johann Van Ghelen, 1698. Cartea are pe pagina de titlu următoarea însemnare: "Ex
Libris Presidentia A = Carolinensis Ord: Excalceatorum St-mo Trinîtatis Redemptionis
Captivorum," bibliobeca Muzeului de istoria Alba Iulia, C.V.S. 34. O listă completă a cărţilor

în Catalogus Librorum qui continentur in Bibliotheca Residentiae Carolinensis Ordinis Discalc:
555: Trimitatis de Redemt: Captiv: mss. Bibl. Batthyaneum, XI, 272.
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ţada bisericii redată pînă la cele mai mici detalii, alături de latura estică

(edificiul este orientat pe axa nord-sud, cu absida spre nord) constituie
elementele centrale ale descrierii noastre. Prin aspectul ei de ansamblu
faţada sudică, centrală, a monumentului se integrează organic arhitecturii
baroce din Transilvania, prezentînd toate caracteristicile ei: relativa so
brietate, tendinţa spre păstrarea unui echilibru în compunerea maselor
arhitecturale, plastica arhitectonică şi ea reţinută. Prin dispoziţia celor
mai importante elemente de articulare faţada este împărţită în două mari
registre, fiind încoronată de cele două turnuri. La partea inferioară, în
mijlocul faţadei este plasat portalul prevăzut deasupra cu un fronton tri
unghiular, ale cărui pante înclinate sînt dublate de volute. Acest portal
este flancat lateral de pilaştrii dubli pornind de pe un soclu foarte înalt
care se ridică pînă la nivelul părţii superioare a portalului. Colţurile

faţadei sînt prevăzute cu aceiaşi pilaştri, care sînt însă simpli pornind
de pe aceleaşi faze profilate. Svelteţea pilaştrilor confer~L nota de verti
calitate a întregii faţade pe care o divizează în trei axe verticale. La înăl

ţimea bazelor pilaştrilor pe cele două axe laterale sînt practicate nişe ce
adăposteau statui. Deasupra nişelor prevăzute cu ancadramente de piatră

decorate în spiritul arhitecturii baroce cu forme sinuoase, volute, se
găseau trei ferestre, cea centrală dublă ca dimensiuni faţă de cele laterale
prevăzute cu aceleaşi ancadramente profilate. Pila.cştrii susţin o oornişă

dublă, principalul element de articulare orizontală a fa1~adei care tem
perează verticalitatea clădirii. Plasate simetric cele dOUil turnuri reiau
repertoriul de forme decorative al primului registru. Sînt prezente aici
aceleaşi ferestre pe fiecare latură a turnurilor, cu ancadramente similare.
La colţuri întîlnim pilaştrii cu baze profilate identic şi capiteluri mai svel
te şi cu un relief mai discret. Elementul nou pe care-l întilnim aici, ca
pitelurile, sînt decorate cu motive vegetale stilizate, ce susţin un mic
antablament la care se remarcă cornişa, realizată din planuri verticale
în retrageri succesive, ce înconjoară turnurile pe toate laturile lor. Aco
perişurile acestora prezintă şi ele formele specifice morfologiei baroce,
compunînd din curbe şi contracurbe imaginea omniprezentelor clopotniţe

construite în secolul al XVIII-lea. Ambele turnuri sînt prevăzute cu o
lanternă, replică în miniatură a bazei acestora. Partea centra.ă a edi
ficiului este încoronată de un fronton racordat cu volute, încadrînd o nişă

în care figurează o altă statuie. Stampa înfăţişează de asemenea şi latura
est'că a monumentului cu patru ferestre şi doi contraforţi. Acoperişul

clădirii este dispus în două ape.
In situaţia actuală nu se pot face comentarii în detaliu asupra ma

terialului şi a tehnicii de execuţie, lucrările iniţiale fiind acoperite de
refacerile ulterioare sau deteriorate. Evidente sînt părţile executate în
piatră, pilaştrii, socluri, ancadramente care s-au păstrat în actuala faţa

dă, Faptul că biserica a fost construită paralel cu cetatea bastionară ne
permite să afirmăm că, în general, materialul de construcţie a fost ace
laşi, cărămida fiind preponderentă în ansamblul monumentului. In modul
cum este prezentată de stampă biserica face parte integrantă din ar-
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hitectura barocă a Transilvaniei din prima jumătate a secolului al XVIII
lea. Economia cu care sint folosite in faţadă elementele decorative ale
bogatei game baroce trădează influenţa arhitecturii austriece din aceas
tă epocă, caracterizată printr-o morfologie clară şi organică, ce conferă

clădirii unitatea şi monumentalitatea sobră8. In această formă barocul
se intîlneşte pretutindeni in provinciile imperiului habsburgic. Deşi

monumentul in cauză prezintă numeroase analogii stilistice cu edificiile
de cult construite in aceeaşi perioadă in Tr'ansilvania vom prezenta
întîi cîteva din celelalte ctitorii ale ordinului înălţate in diferite locali
tăţi ale imperiului, pe baza sursei indicate mai sus9• Stampele cuprinse
de acest volum infăţişează intr-un mod similar cu cea referitoare la Al
ba Iulia bisericile şi mănăstirile trinitariene intemeiate la sfîrşitul se
colului al XVII-lea şi inceputul celui următor: Viena 169810 (fig. 2),
Belgrad 171811 (fig. 3), Illavia (Ilave) 171812 (fig. 4), Pojon (Bratislava),
172513 (fig. 5) şi Zassovia (Zasovâ) 172514 (fig. 6), localizate in Austria,
Iugoslavia şi Cehoslovacia. Rezerva necesară uneori în aprecierea acestor
stampe de epodi, impusă de inexactitatea sau chiar de falsitatea repre
zentărilor, nu are temei, in cazul de faţă. Alături de monumentul din Al
ba Iulia înfăţişat şi plasat corect în cadrul cetăţii bastionare a oraşului,

un recent studiu avînd ca subiect arhitectura bisericii trinitarienilor din
Bratislava ne permite o confruntare a imaginii din secolul al XVIII-lea
cu cea de astăzi, pe baza căreia constatăm veridicitatea lucrării de e
pOCăI5.

O primă observaţie care se impune analizind aceste documente este
că toate mănăstirile au o dispunere asemănătoare a clădirilor componen
te: ele sint aşezate în formă de careu, incluzind curţi interioare, cu în
căperile etajate pe două sau trei nivele. In toate cazurile bisericile consti
tue una din laturile exterioare ale ansamblului, avînd alipite uneori şi

corpuri de clădire ce ţineau de mănăstire. In ceea ce priveşte faţadele cu
două turnuri al.e acestora, ele sint concepute destul de unitar, prezen
tînd aceeaşi împărţire a suprafeţelor, cu elemente de articulare orizon
tală ce limitează verticalismul, împărţirea în registre şi axe prin inter-

8 Virgil Vă t ă Ş ia n u, Arta în Transilvania de la începutul secolului al XVII-lea plnil
în primele decenii ale secolului al XIX-lea, în Istoria artelor plastice In Romdnia, voI. II,
Bucureşti, 1970, p. 278.

8 A nnalium provinciae sancti ] osephi ordinis excalceatorum sanctissimlU T,initatis ,edemp-
tionis captivorum. libri decem, studio et labore P. Pr. Joannis A. S. Pelice. Viennae. 1739.

10 Ibidem, p. 256.
11 Ibidem, p. ll56.
11 Ibidem. p. ll58.
13 Ibidem. p. :780.
14 Ibidem. p. :782.
11 J. B u reA, Zur Urheberschaft de, P,essburger DreifalJig1leits1lirche, în Acta HistorilU

A,tium Academiae Scientiarum Hungaricae, tomus XIX. fase. 3-4. 1973, pp. 261-287,
Singurele lucruri care diferă în stampă faţă de imaginea actualA a monwnentulul sînt cele
două coifuri ale tumurilor, cele actuale prin simplitatea lor neconforme cu spiritul arhitec
turii baroce, datorate unor refaceri şi ancadramentele deschiderilor mult mai simple astAzi,
~lemente ce conferă nota de sobrietate a monumentului.
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mediul pilaştrilor, deschideri plasate asemănător, portaluri centrale,
ferestre şi nişe pentru statui. Diferenţele există şi sînt evidente mai ales
la bisericile ordinului din Viena şi Bratislava, centre ale imperiului cu
importante resurse artistice. Aici planul faţadelor apare mai mişcat, cu
părţi în rezalit sau plasate oblic (Bratislava), cu o plastică arhitectonică

mai bogată, cu elemente ce conferă faţadei nota specifică barocului
austriac. In raport cu aceste exemple, faţadele bisericilor din Belgrad sau
Ilave apar mult mai sobre, aproape severe, dominate de elementele cla
siciste, în care orizontalele ce conferă echilibrul reprezintă esenţialul.

Constatăm astfel unitatea în principiu a arhitecturii ordinului trinita
rian, ilustrativă pentru ansamblul artei habsburgice a secolului al XVIII
lea, propagată şi în noua provincie încorporată Transilvania. Paralel
cu înscăunarea noilor autorităţiaici are loc o reînoire a arhitecturii ecle
ziastice, ca urmare a sprijinului pe care religia îl primeşte din partea sta
tuluj16. In acţiunea catolicismului prin care se încerca redobîndirea po
ziţiilor pierdute prin reformă, un rol activ l-au jucat şi ordinele călugă

reşti, în frunte cu iezuiţii, care deschid o serie de şantiere în întreaga
Transilvanie17• Pe acest fundal istoric şi religios are loc construcţia bi
sericii şi a mănăstirii trinitariene din Alba Iulia. Prin particularităţile

sale stilistice monumentul din acest oraş se încadrează armonios în an
samblul noilor edificii de cult ridicate în principalele oraşe ale provinci
ei, aflate în plină ascensiune, după proiectele unor cunoscuţi arhitecţ;

vienezi, care au adus cu ei caracterele specifice ale variantei austriece
a stilului baroc: faţadele dominate de cele două turnuri, împărţirea clnră

în registre prin intermediul cornişelor şi pilaştrilor, gama diversă a or
namentelor sculpturale ce înviorează sobrietatea unora dintre acestea.
Sînt elemente ce le regăsim la biserica iezuiţilor din Cluj, construită în
tre anii 1718-1724, catedrala din Timişoara 1736-1754, catedrala din
Oradea 1750-1779, înrudită stilistic cu biserica trinitarienilor din Bra
tislava 1713-1725 (în special turnurile plasate oblic), biserica armeneas
că din Dumbrăveni 1766-1783 sau catedrala unită din Blaj 1738-17651~.

Dacă stampele executate de J oseph şi Andreas Schmuzers (Joseph
et Andreas Schmuzers fC:)l9 au oferit analizei noastre elemente destul
de numeroase privind exteriorul, mult mai puţine sînt piirţile iniţiale ca
re s-au păstrat în interiorul actualei clădiri. Transformările la care aceasta
a fost supusă începînd încă cu ultimele decenii ale veacului al XVIII-lea
fac dificilă prezentarea aspectului interior al bisericii. In sala bibliotecii
de astăzi se poate remarca bolta cilindrică cu penetraţii şi pilaştrii ce
articulau pereţii de est şi vest, acoperiţi acum de rafturile masive ce
susţin cărţile. Din perioara iniţială se mai găsesc şi o sl?rie de ancadra-

18 Grigore Ion e s c u, Istoria arhitecturii în România, voI. II, Bucureşti, 1965, p. 236.
11 Virgil Vătăşianu, op. cit., p. 177.
18 Ibidem, pp. 179-180.
11 Drept autor al acestor p1anşe, în Biblioteca Batthya1:eum din Alba Iulia, Bucureşti,

1957, p. 10 este indicat Petrus van Ghelen care de fapt este editorul cărţii şi nu autor al
ilustraţiei.
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mente de portaluri executate în piatră cu deschideri dreptunghiulare şi

bolţarul median ieşit în relief. Cu acest plan, o navă dreptunghiulară şi

o absidă rectangulară, biserica apare şi pe planul cetăţii Alba Iulia exe
cutat de Lutsch în anul 1739, plan aflat în colecţia ofiţerului de geniu
Weiss20• Intr-o for'mă simplificată, dominînd prin proporţii clădirile din
cetate acest monument de arhitectură barocă este prezent în toate stam
pele înfăţişînd oraşul Alba Iulia din secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea.

După mai bine de o jumătate de secol timp în care mănăstirea tri
nitarienilor a cunoscut o situaţie înfloritoare în cel de al 9-lea deceniu
al veacului al XVIII-lea este afectată şi ea de reformele pe plan religios
ale lui Iosif al II-·lea21. Desfiinţarea ordinului trinitarian urmează la cîţiva

ani după dispariţia celui iezuit, in 1783. Diferite lucrări privitoare la
istoria oraşului în această perioadă22 menţionează şi data exactă a des
fiinţării bisericii şi mănăstirii trinitariene din Alba Iulia în contextul
vizitei făcute de împărat în această localitate, fostă capitală a principa
tului transilvan, :ln anul 1783. Cu prilejul trecerii sale prin oraş împăratul

a decis "execrarea" bisericii Bathory, initial aparţinînd dominicani1or
cedată apoi iezuiţilor, edificiu ce va deveni o magazie militară. In legă

tură cu ordinul 'trinitarieni1or care conform concepţiei suveranului hab
sburgic "in modernis rerum et temporum circumstantiis prorsus inutilis
est"23 mănăstirea acestuia din Alba Iulia este desfiinţată la 13 aprilie
178424, act consemnat în procesul verbal al gimnaziului de aici (Hodie
pariter apud nos finem accipit ardo S. S. Trinitatis de Redemptione Cap
tivorum]25. Elevii. gimnaziului au vizitat în continuare biserica care, potri
vit aceluiaşi proces verbal era "templum Patrum quondam Trinitario
Tum".

După doi ani, în 1786, complexul de clădiri este destinat unor sco
puri teologice, dar evenimentele politice şi militare impun încă din luna
iulie a aceluiaşi an transformarea lui în spital militar. De la această

20 Planul este reprodus în studiul E, Hul e a - Th. Str e i t fel d, Stampe din secolul
XVIlI privitoare la oraşele Alba Iulia şi Sebeş, publicat în Apulum, VI, 1967, pp. 663-673.
Informaţii preţioase rderitoare la Alba Iulia in această perioadă ar fi scoase la iveală printr-o
publicare a manuscriselor rămase de la inginerul militar Weiss, în primul rind Memoire sammt
Ubersightsplănen iibel' die Wichtigkeit dieser Festung (1731), aflate în Arhiva de război din
Viena. Pe unele schiţe de plan ale cetăţii Alba Iulia reproduse de Al. P o p a - 1. B e r c i u,
Cetatea Alba Iulia, Bucureşti, 1968, pp. 24-25; 1. B e r c i u - Gh. An g heI, Alba Iulia.
Mic îndreptar turistic, Bucureşti, 1965, p. 52; Gh. An g heI, Cetăţi medievale din Transil
vania, Bucureşti, 19'72, p. 129, absida fostei biserici trinitarlene apare semicirculară şi nu
reetangulară aşa cum este ea in realitate.

21 Din istoria Transilvaniei, voI. I, Bucureşti, 1960, p. 195.
22 Ve s zel y Karoly, Gyulafejervdri fiizetek, I, Ko1ozsvar, 1861, p. 92; Z 1 a mal

Ag-ost, II jozsef csds,~dr erdelyi ~utazdsai flJ tekintettel GyulafeMrvdrra, în Az Alsofehirmegyei
tOrUnelmi. regeszeti .fs termeszettudomdnyi tdrsulat negyedik EvklJnyve, Ko1ozsvart, 1891, pp.
74-75; Var j u ELemer, A Gyulafejirvdri Battyany-Konyvtar, Budapest, 1899, pp. 33-34;
A v e d Jak6, Gyulafehirvdrj Kalauz, Alba Iulia, 1912, pp. 37 -38; Biblioteca Batthyaneum
din Alba Iulia, Bucureşti, 1957, p. 4.

23 Zlamal Agost, op. cit" pp. 74-75.
24 Ibidem .
.. Ibidem.
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dată vom putea notifica multiple modificări ale aşezămintului monastic
cauzate de trecerea lui de la o autoritate la alta. Comisia militară care a
preluat clădirea a utilizat toate spaţiile existente, procedînd la o serie
de modificări pentru a le adapta noului scop. Pentru a mări încăperile

etajului zidurile mănăstirii au fost supraînălţate cu o jumătate de "stîn
jen", conferind pe această cale şi lumina necesară acestora. Urmele lu
crărilor au fost vizibile pînă la sfîrşitul secolului trecut pe latura nor
dică a edificiului. Din această perioadă datează probabil şi împărţirea

pe nivele a bisericii, operă a aceloraşi autorităţi militare. Potrivit unor
surse care oferă mai multe detalii26 numai mănăstirea cu etajul modi
ficat ar fi fost transformată în spital, biserica fiind destinată unei can
celarii. Studiile avînd ca subiect vestita bibliotecă de mai tîrziu nu fur
nizează nici o dată în legătură cu probabilele schimbări suferite de faţada

fostei biserici trinitariene, amintind lacunar lucrările comisiei militare.
Intr-un singur loc este avansată ideia că înlăturarea celor două turnuri
s-ar datora acestei comisii27•

In condiţiile respective, la începutul ultimului deceniu al secolului
al XVIII-lea fosta biserică şi mănăstire sînt preluate de către episcopul
Ignatius Batthyany28, primind destinaţia care le va consacra: biserica 
biblioteca şi observatorul astronomic iar mănăstirea - institut teologic.
Momentul intrării lui Batthyany in posesia clădirilor este şi el diferit
prezentat: unele studii menţionează anul 179229, altele precizează chiar
luna aprilie a acestui an30, altele indică anul 178431 , sau mai vag sfîr
şitul veacului al XVIII-Iea32• Cea de a doua etapă a modificărilor se des
făşoară pe parcursul a doi ani sub îndrumarea episcopului, potrivit noii
destinaţii a edificiului. O imagine a proaspetei instituţii culturale se află

pe prima pagină a anuarului institutului astronomic editat în anul 179833.

Stampa lucrată la Cluj de I. B. Simon în anul 1796 (1. B. Simon fc. Clau
diop. 1796) prezintă faţada institutului Batthyaneum din anul 1794 cu
următorul titlu: Specula astronomica Batthyaniana CaroHnae in Transil
vania A. MDCCXCIV (fig. 7). Dacă în ansamblu clădirea îşi păstreaza

caracterul, faţada apare mult schimbată, din elementele iniţiale fiind re
ţinute doar golur'ile portalului şi ale ferestrelor, la care se adaugă acum
un registru superior de mici deschideri dreptunghiulare. La acestea se

18 Var j li Elemer, op. cit., pp. 33-34.
17 Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, Bucureşti, 1957, p. 10.
28 O bibliografie referitoare la Batthyaneum şi la întemeietorul ei ,se află la S zen t

i van y i Robert, Catalogus concinnus librorum manuscriptorum biblioth:ecae Batthyanyanae,
ed. IV, Szeged, 1958.

28 Eugen S c h i 1 e r u, The Batthyaneum reference library, în At'fs in the Rumanian
People's Republic, Bucureşti, 1955, pp. 38-39.

80 Zia mal Agost, op. cit., pp. 74-75.
11 1. B e r c i u - Gh. An g hei, Alba Iulia. Mic îndreptar turistic, Bucureşti, 1965,

p. 32.
81 Bit a y Arpad, Az Alba Iulia-i R. cat. Szekesegyhaz es karnyeke, Alba Iulia, 1936,

p. 6.
88 Initia Astronomica speculae Batthyanianae Albensis in Transilvania" proposuit Antonius

Martonfi, Albae Carolinae, 1798.



ARHITECTURA FOSTEI BISERICI TRINITARIENE 381

adaugă pilaştrii pornind de pe soclurile înalte, încoronaţi de un antabla
ment masiv cu o cornişă profilată prin retrageri succesive, reliefată în
punctele de contact cu pilaştrii. Antablamentul este o parte ce lipseşte

din stampa de la 1739. Toate lucrările de plastică arhitectonică şi figu
rativă ce decorau faţada fostei biserici au dispărut, întreaga suprafaţă

a laturii sudice avînd un parament tratat in rustica. Refacerile sînt radi
cale la partea superioară amenajată în vederea instalării observatorului
astronomic. Turnurile au dispărut de la bază, în locul lor, pe plan cen
tral, fiind înălţată încăperea ce adăpostea instrumentele astronomice. In
mod firesc aceas.ta dispune de cîte trei ferestre pe fiecare latură, deose
bit de spaţioase, încheiate în arc semicircular la partea superioară. Dis
persînd prin dimensiunile lor masa peretelui ferestrele sînt flancate de
pilaştri ce susţin o friză dublă, bogat decorată. Prima dintre ele, de la
partea inferioară., prezintă un registru de arcade oarbe şi un şir de den
ticule, iar ce de a doua un decor de arcuri festonate, în mijlocul cărora

se află placa de marmoră avînd săpată următoarea inscripţie: VRANIAE
POSVIT Corn. IGNATIVS BATTHYANI EPISCOPVS TRANSILVA
NIAE 1794. Observatorul este flancat de două turnuleţe, similare ca
formă, încoronate cu un fronton cu pantele înclinate. Stampa redă, de
asemenea, un parapet la baza acestei noi încăperi prevăzut cu baluştri

profilaţi în forma unor trunchiuri de con, ce formează un mic balcon în
partea centrală.

In urma modificărilor executate fostul edificiu de cult devenea co
respunzător pentru noul său scop: în sala construită deasupra observa
torul, iar în nava şi absida fostei biserici preţioasa bibliotecă, adăpostită

pînă atunci în palatul episcopal. La parter, unde se afla şi locuinţa

directorului, a fost instalată o tiparniţă adusă de la Cluj34. Prin aceste
lucrări, desfăşurate cu sacrificii materiale35 lua fiinţă una dintre cele mai
importante instituţii culturale din ţara noastră.

Dacă pe baza unui material documentar destul de bogat am putut
reconstitui, parţial cel puţin, imaginea fostei biserici trinitariene şi

schimbările prin care a trecut pe parcursul secolului al XVIII-lea, da
tele referitoare la următorul secol şi jumătate sînt extrem de sărace,

împiedicînd consideraţiile legate de evoluţia acestui lăcaş de cultură în
perioada respectivă de timp. Cert este faptul că în anii noştri el a su
ferit o restaurare ştiinţifică, dotat fiind cu această ocazie cu toate con
diţiile pentru o conservare optimă a colecţiilor, pentru cercetarea şi

valorificarea ace'stora. Cu excepţia sălii bibliotecii care şi-a păstrat în
făţişarea specifică marilor biblioteci din secolul al XVIII-lea, cu mobi
lierul şi decoraţia caracteristică, interiorul a fost modernizat. In ceea ce
priveşte exteriorul (fig. 8) în special faţada principală, restaurarea a
păstrat toate elementele de articulare existente. In forma actuală clădi

rea dispune de părţi rămase atît din vechea biser.ică, cît şi din amena-

U Var j 11 EIE:mer, op. cit., pp. 33-34.
• 5 Bit a y Arpâd, op. cit., p. 6.
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jările lui 1. Batthyany. Recunoaştem astăzi aceeaşi dispozJ:ţie a deschide
rilor şi a pilaştrilor din faţada fostei biserici, la care putem preciza for
mele reale ale ornamentelor. Astfel portalul este încoronat de un fron
ton în arc despicat pentru a face loc ferestrei plasate deasupra, prevăzută

şi ea cu un fronton, de astă dată triunghiular. Lateral, celelalte două

ferestre, similare ca formă (dreptunghiulare), dispun de frontoane în
segment de cerc. Cel de al doilea registru de ferestre încheiate în arc
semicircular la partea superioară repetă dispoziţia registrului inferior. La
fel este prezent şi soclul masiv compus din două planuri verticale în
retragere şi două toruri mari ce încadrează o scotie. Precizăm că, în
ansamblul faţadei, doar acest profil de bază şi ancadraml2ntele ferestre
lor registrului superior sînt realizate din piatră aparentil, în rest toate
elementele de articulare purtînd urmele refacerilor. Mult mai puţine

sînt schimbările intervenite după întemeierea bibliotecii (stampa de la
1794). Constatăm lipsa paramentului in rustica, păstrat doar pe mici
porţiuni la corpul de clădire al observatorului , lipsa balustradei şi a
celei de a doua frize ornamentale de la partea superioară a edificiului.
De asemenea, există doar o singură deschidere dreptunghiulară faţă de
cele trei prezente în stampa respectivă, precum şi o asimetrie a celor
două turnuleţe laterale, cel vestic fiind mai mare ca dimensiuni şi alipit
de încăperea observatorului. Ca şi în faţadă, în mortarul actual al ce
lorlalte laturi apar ancadramentele de piatră ale unor ferestre dreptun
ghiulare ce au rezistat de-a lungul timpului. Starea actuală a acestui
fost monument de arhitectură eccleziastică barocă certifică in ansamblu
corectitudinea celor două lucrări de epocă pe baza cărora am încercat
reconstituirea imaginii fostei biserici trinitariene din Alba Iulia. In
ambele există, desigur, unele inexactităţi în privinţa detaliilor arhitectu
rale, între care s-au impus atenţiei plastica ancadramentelor, mai bogată

şi mai dinamică în stampa de le:t 1739, sobră la cele actuale, ce par să

dateze din prima fază a construcţiei sau decorul mărunt al celor două

frize ce încoronau faţada.

Acest monument de arhitectură reflectă, pe lîngă evoluţia artistică

a oraşului Alba Iulia, în contestul mai larg transilvănean şi progresul
social, fiind o oglindă fidelă a concepţiilor sociale, politice şi religioase
ce au traversat secolul al XVIII-lea. Intemeiată la puţini ani după ocu
parea principatului transilvan de către habsburgi, noua aşezare mona
hală se încadra în ofensiva catolicismului, adus de noua stăpînire, ce îşi

disputa de pe poziţii privilegiate întîietatea pierdută de pe urma refor
mei. Prezenţa trinitarienilor, prin specificul lor indică, ca şi cetatea bas
tionară Alba Iulia situaţia politică, războaiele purtate de imperiul habs
bUl'gic împotriva turcilor care îşi văd spulberate acum planurile lor le
gate de Europa centrală. In acelaşi sens desfiinţarea bisericii şi a mă

năstirii spre sfîrşitul veacului al XVIII-lea se inscrie în seria reformelor
lui Iosif al II-lea, concepute în spiritul "absolutismului luminat". Afec-
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tată unor scopuri militare în contextul războaielor austro-ruso-turce de
la sfîrşitul secolului, fosta mănăstire va primi prin strădania episcopului
Batthyany destinaţia ce o va face cunoscută în întreaga lUme.

IOAN ŞERBAN

ANEXA

Caput VII.

Ca10linae in Transilvania pro aediticando novo Templo
primus Lapis ponitur.

1. Geminant primordia laetitias, dum cognata ejuisdem anni gesta parilitate
functionum causas gaudiorum multiplicant; rursus siquidem ad spectanda Primi
Lapidis solemnia 'i!vocamur, qui ad novi Templi structuram in Transilvania positus
fuit. Domus nostra Albae Carolinae, Betleniana olim dicta, pridem novîs murorum
accessionibus aucta, & in Coenobii formam redacta fuerat, atque adeo praeter
necessarias dom(l~, officinas multa jam habitacula pro Religiosorum incolatu con
surrexerant. Univl~rsum aedificium in longitudine complectitur centum & octoginta
pedes geometricos. Reliquum terrae spatium recentiore dono acquisitum Templi
aedificio destinabatur, cuius fundamenta P. Praeses hac anna ponere constituit.

II. Initîs itaque facultatum rationiblis ac spe prima in DEUM nec non in
amicorum liberalitatem collocata Templi situs describitur, effossaque versus moenia
huma, ubi majus altare erat excitandum, Primus Lapis singularî industriâ dispo
nitur. Huius forma, quia peculiare quidpiam habuit, nunc paucîs delineabitur:
Lapis erat bicubitalis magnitudinis, quem manus artificis perita scalpro in simili
tudinem saoeUi excavaverat. Propylaeo incisa fuit figura Sanotissimae TRINITATIS,
quam inferius ex utraque parte circumstant duae statuae Sanctorum Patriarcharum
nostrorum JOANNIS & FELICIS, aeream & liquatO aura obductam tabulam con
junctîs manibus sublevantes. Supra Lapidem Sanctae Crucis forma insculpta vise
batur: aeream vera illam tabulam variae per circuitum florum & foliorum stribli
gines, opere chalcographico eleganter incisae, ornabant. In eminentiore ejusdem
tabulae loca Crux, Insigne Ordinis nostri, refulgebat, hac Chronographico eidem
liubiectâ: InsIgnIa orDInIs sanCtae trInItatIs & CaptIvorVM. Porra ad posterorum
memol'iam paula inferius leguntur sequentes versus:

Cum MILLENUS erat SEPTINGENTESIMUS annus
Et DECIMUS NONUS, quo fuit orta salus.
Vincula captivis TRIADOS Sacer eximit ORDO
Annîs quingentîs plus duo, bisque decem.
Dum CAROLUS SEXTUS feliciter imperat, Orbis
Austriacus floret, Luna minuta gemit.
In DACOS regimen dum STEINVILLEIUS obiret,
Qua nullus Regi Dacorum sanguine c1arus,
Dumque Gubernator Munia rite gerit.
MARTONFI Sacris Praesul Meritissimus ALBAE
Praesidet, & CHRISTI pascit amore gregem.
STEINLOEFEL primus celebris Generalis in Urbe,
Hanc dum custodit, protegit, atque regit.
CONSILIO Praestans dum Jussis CAESARIS HAHNUS
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Dexteritate sua cum probitate praest.
Insignis QUADRO dum moenia struxerat ARCIS,
Quae CAROLINA moda JULIA dicta fuit.
ORDINIS Eximius nostri MAJORque MINISTER
Praeses ALEXANDER dum GENERALIS erat.
Ex donis PRIMUS JACITUR LAPIS ISTE Piorum,
Sic UNI TRINO conditur ARA DEO.
Et Sanctis Patribus per saecula cuncta JOANNI,
FELICI Nostris perpetuabit opus.

PaX sVper ILLos & MIserICorDIa ad Galat. 6. v. 16.

III. Peragendae solemni functioni destinatur Festum Sanctissimae TRINITA
TIS, dies quarta Junii. Invitatur Episcopus Transilvaniae D. Gl:!Orgius Martonfius
Lapidem benedicturus, Steinvilleus nomine CAROLI VI. Imperatoris eundem po
siturus, & reliqua cum Caesareis Militiae Praefectis Nobilitas tota honoris causâ
ob rei memoriam adstitura. Ut dies illa sereno vultu illuxit, horâ octavâ mane ad
confertam populi multitudinem P. Benedictus a Sanctis, Ordinis, nostri Religiosus,
sermonem habuit: Episcopus autem interea PontificalibOs vestibus ornatus ad pe
ragendam functionem se accinxit, cui quoque Steinvilleus munus Primi Lapidis po
nendi, Caesaris nomine sibi delatum, resignavit. Absoluta concione omnia usitato
ritu peracta fuerunt. Post haec Episcopus cum Ministris, Ar<:hitecto & aliquot
caementariis descendit ad ima fundamenti, quem ex Nobilibus & Praefectis non
pauci secuti sunt, Steinvilleo in superioribus remanente. Suppositâ caementâ Epis
copus aliorum adminiculâ Primum Lapidem admovit, ac trina malleoli, ut moris
est, percussione signavit. Nobiles & Praefecti militum assistentes auream argen
teamque, hâc annâ cusam, CAROLI VI. Imperatoris monetam certatim e loculis
suis depromentes ad rei gestae memoriam Lapidi inseruerunt, ita ut non facile
reperiendus sit alter tam dives hujus fortis Lapis, in quem tanta pecuniarum vis
confluxisset. Exinde caementarii festinato opere murum circa primi Lapidis ambi
tum ad justam magnitudinem erexerunt; caeteram verb structuram, quam didae
Festivitatis religio non patiebatur absolvi, in sequentem diem distulerunt; excubiîs
tamen loco appositîs, ne furum aliquis sibi temerariîs maniblis viam ad Primum
Lapidem expilandum aperiret. Postea Hymnus Ambrosianus & solemne Missae
Sacrificium eodem Episcopo ad aras operante decantata fuenmt, quiblis finitîs
Steinvilleus Episcopum & praecipuos Nobiles viros cum Militum Praefectis in domo
nostra magnificentissimâ conviviâ excepit, ubi omnes laute largl~que habiti solem
nem diem hilariter transegerunt.

SUR L'ARCHITECTURE DE L'ANCIENNE EGLISE TRINITARIENNE
(AUJOURD'HUI LA BIBLIOTHEQUE BATTHYANEUM) D'ALBA IULIA

RltSUMlt

La Bibliotheque documentaire Batthyaneum est une institu.tion culturelle qui
se passe aujourd'hui de presentations, car sa renommee a franchi depuis longtemps
les frontieres de la Roumanie. Le but de ces lignes est de faire connaître non pas
ce qui a trait aux tresors bibliophiliques et artistiques qu'elle abrite, mais l'edifice
en lui-meme, qui n'est autre que l'ancienne eglise trinitarienne, il son heure un
monument d'architecture baroque de valeur certaine. Sur la base de la bibliogra
phie exist.ante (assez pauvre en donnees concerIliaI1t. 1a construcion de la biblio
theque) et surtout des sources documen1laires conservees il la bibliotheque
meme, l'auteur precise la date - 1719 - et les circonstances de la construc-
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tion de cette eglise situee dans l'angle nord-ouest de la "citadelle". Les informa
tions ecrites sont completees par une gravure du temps representant l'eglise et le
monastere trinitariens pendant la premiere moitie du XVlIIe siecle. La facade li
deux tours, la separation des registres par de puissantes corniches, les doubles
pilastres, la plastique decomtive et figuree des faQades sont autant d'eIements spe
cifiques pour le style baroque, que l'on retrouve sur la plupart des grands chan
tiers ecclesiastiques baroques de Transylvanie; il s'agit, en l'espece, d'une archi
tecture remarquable par la clarte des formes et par la sobriete des facades. Le
monument se rapproche comme style des autres fondations de l'ordre trinitarien,
li Vienne, Bratislava et Belgrade. L'auteur expose ensuite les circonstances qui,
il la fin du XVIIIe siecle, ont conduit li la transformation de l'eglise en bibliotheque
et institut astronomique (1792), relevant les elements de l'actuelle facade apparte
nant li la construction initiale et ceux dus aux modifications de la fin du XVlIIe
siecle.

EXPLICATIONS DES FIGURES

Fig. 1. L'eglise et le monastere trinitariens d'Alba Iulia dans le premiere moitie
du XVlIIe siecle

Fig. 2. L'eglise et le monastere trinitariens de Vienne, premiere moitie du XVIIle
siecle

Fig. 3. L'eglise et le monastere trinitariens de Belgrade, premiere moitie du XVIIIe
. siecle

Fig. 4. L'eglise et le monastere trinitariens d'Ilave (Tchecoslovaquie), premiere
moitie du XVIIle siecle

Fig. 5. L'eglise et le mOQ.astere trinitariens de Bratislava, premiere moitie du
XVlIIe siecle

Fig. 6. L'eglise et le monastere trinitariens de Za:;ova (Tchecoslovaquie), premiere
moitie du XVlIIe siecle

Fig. 7. Fa9ade de l'Institut Batthyaneum en 1794
Fig. 8. La Bibliotheque Batthyaneum it l'heure actuelle

25 - APVLVM XIII



Fig. Hi;'erica şi măII{lstirea trillitariallă din Alha Iulia,
prima jUIll"tatl' a secolului al X"IH·lea,

Flg, 2. Biserica şi mănăstirea trinitariallă din \,icna,
prima jumătate a secolului al XVIII-lea.
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Fig, 3. Biserica şi mănăstirea trillitariană din Belgrad,
prima jumătate a secolului al XVIII-lea.
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Fig. 4. Biserica şi mănăstirea trinitariană din [lave
(Cehoslovacia). prima jumătate a secolului al XVIII-lea.



FIg. 5. His~rica şi miin!hlirea tnnitarian!'j ,lin Bratislava,
prima j\llnfltate a ,ec"l\ll\li al X\'III,lea.

Fig. 6. Biserica şi mănăstirea trillitnriallă ("lin Zasova
(Cehoslovacia), prima jumătate a "ecolului

al X\'TII-Iea,



FiG, 7. Faţada institutului I3attyaueum În anul 1794.



Fig. 8. Imaginea actualll. a clll.dirii Battyaneum.


