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EDIFICIUL BATTHYANEUM LA SFIRŞITULSECOLULUI
AL XVIII-LEA

Addenda la un studiu privind arhitectura fostei biserici trinitariene

într-un material publicat în anul 1975 în paginile anuarului Apulum1 ee îşi

propunea prezentartea acestui monument de arhitectură îndeosebi pentru perioada
în care a funcţionat ca lă·caş de cult m.enţion.am, pe scurt, în baza informaţiilor

bibliografice de care dispuneam, modificările la care a fost supusă clădirea după

dezafectar'ea sa.
Asupra aoestor modificări o lumină puternică o aruncă trei documente gra

fice, trei planşe cuprinzînd p~lanuri şi secţiuni ale fostului sediu trinitari,an, aflate
în colecţiile bibliotecii. Prin ,ele reuşim să cunoaştem în detaliu transLformările su
ferite de clădire în intervalul de timp în care s-a aflat la dispoziţia autorităţilor

militare şi implicit cele la eare a procedat episcopul 1. Batthyani la intrarea în po
sesia fostei biserici.

în unele cărţi apărute cu mult timp în urmă sau în cele recente sînt notifi
cate schimbările efectuate de către autorităţile militare în scopul amenajării unui
spital, fapt ce ne sugerează că informaţia respectivă se datora probabil şi planşe

lor în discuţi'e. Inscripţii ulberioare în limba română, plasate lîngă unele din de
sene, atestă de asemenea faptul că ele au fost consultate şi în ultim,ele decenii. Ast
fel, acum pes:te un secol Veszely Karoly2 în succintul istoric al construcţiei ce găz

duieşte institutul Batthy;aneum, menţiona transformarea bisericii şi a mănăstirii tri
njtari·ene din Alba Iulia în spital militar precum şi utilizarea efectivă a lor pînă la
preluarea în scopuri teologice dle către 1. B:atthyani. Mai mul,te detalii oferă Beke
Anta13 un bun cunoscător al bibliotecii, din relatarea căruia reieşind elem,ente ce
ne fac să credem că el a cunoscut în mod cert cele trei planşe şi Zlamal Agost4

care înserează pasajul referitor la edificii în studiul privind călătoriile împăratului

Iosif al II-lea în Transilvania, mai cu seamă la Alba IuliH. Potrivi,t acestor surse
clădirile rămase fără destinatie ale fostului aSlezămînt trinitar destinate initial
unor scopuri teologice sînt supuse, începînd cu iulie 1786, autorităţii forurilor 'ar
matei care le transformă în spirtal militar. Măsura era luată în spiritul hotărîrilor

împăratului austriac care încă în timpul vizitei sale la Alba Iulia, în cadrul inspec
ţiei cetăţii a eercetat şi o serie de edificii potrivite unor scopuri militare, mai ales
ca spitale, avînd în vedere posibilele viitoare războaie5• Interiorul bisericii a fost
compartimentart prin construirlea unor planşee din grinzi iar la mănăstire, căutîn

du-se o optimă utilizare a tuturor încăperilor existente s-a trecut la supraînălţa

rea zidurilor etajului cu o jumătate de stînjen, asigurîndu-se spaţiul şi iluminarea

1 Ioan Şerban, Despre arhitectura fostei biserici tri.nitariene (azi biblioteca
Batthyaneum) din Alba Iulia, în Apulum, XIII, 1975, pp. 373-3H5.

2 Veszely Karoly, A Batthyani intezet, în Gyulafejervari fuzetek, 1, Kolozs
vartt, 1861, p. 92.

3 Beke AJnta!, Az erdely egyhazmegyei papnovelde t01·teneti vazlata, Karoly
Fehervar, 1870, PP. 57-58.

4 Zlamal Agost, II J6zsef csazar erdelyi utazasai f6 tekintettel Gyulafeher
varra, în Az Alsofehe1"megyei tortenelmi, Tegeszeti es termeszettudomanyi ta1'sulat
negyedik Evkonyve, Kol'Olzsv.art 1891, pp. 55-78.

5 Zlanlal Agost, ap. cit., p. 72.
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dorite. Varju Elemer6 comentînd intervenţiile armatei aduce cîteva preclzan asu
pra folosirii spaţiilor menţionînd instalarea unei cancelarii în interiorul bisericii
împărţit în două etaje inegale. cel superior supradimensionat faţă dle cel inferior.

înţre lucrările care în ultima jumătate de secol au atins tangenţial şi proble
ma începuturilor institutului Batthyaneum7 anii în care clădirile s-au aflat la dis
poziţia armatei sînt cuprinşi în broşura Biblioteca Batthyaneuum din Alba Iulia,
Bucureşti, 1957, unde se afirmă că edificiul preluat de militari a fost transformat
într-o clădire laică, fără turlele înlăturate probabil cu ocazia respectivelor mo
dificări8•

Tre.cînd în revistă, pe scurt, datele existente privitoare la un moment bine
stabilit din istoria sediului actualei biblioteci documentare precizăm că nu cu
noaştem nici o lucrare în care documentele mai sus amintite să fie publicate ca
atare sau cel puţin reproduse astfel încît să avem o imagine concretă asupra evo
luţiei în timp a unui monument care prin valorile pe care le adăposteşte a deVle
nit celebru în lumea cărţii.

Fig. 1. Titlul primei planşe care cuprinde planurile fostei rezidenţe trinitariene din
Alba Iulia, cu menţiunea transformăriiei în spital militar.

Cele trei planşe cu dimensiuni apropiate, aflate în posesia bibliotecii Batthya
neum, colecţia manuscrise, sub cota XI 4239 cuprind schiţele (planuri, elevaţii,

secţiuni) legate de primele transformări ale clădirilor după dezafectarea bislericii
si a mănăstirii. Releveele sînt executate în tus negru, într-o grafie îngrijită, alături

de care apar diferite culori, rozul, galbenul, brunul, verdele, cenuşiul şi albastrul
ce scot în evidenţă traseele diverselo[" ziduri, etapele modificărilor în succesiunlea
lor cronologică. Culoarea preponderentă este rozul ce reprezintă construcţiile ori
ginale ale rezidenţei urmînd, potrivit importanţei lor, galbenul, părţile haşurate,

verdele care indică intervenţiile autorităţilor militare.
Hîrtia suport mai groasă, iniţial albă, prezintă multiple semne de degradare.

Pe lîngă acumulările de praf pe întreaga suprafaţă planşele sînt afectate de nu
meroase pete cu aspect brun-roşcat (în special planşa a doua pe marginea din
dreapta, la mijloc) locuri în care de obicei şi hîrtia este perf.orată. Aceste fenomene
se accentuează mai ales acolo unde pe spatele planşelor se găsesc mari pete de
tuş căzut accidental. Dincolo de numeroasele rupturi ale marginilor colilor, acestea
sînt prezente şi în zonele desenate, cu deosebire acolo unde hîrtia a fost pliată.

Planşa nr. 1 (dimensiuni 74,5X53,5 cm.) poartă titlul următor (fig. 1), redactat
în limba germană în care sînt incluse şi unele cuvinte franţuzeşti: Prulions Der
extrinitarier Kirche und Residence in de1' K: K: Festung Carlsburg, welche auf
allerhochsten Befehl zu einem Miltair Spital hergestelt werden sollelO. Ea este sem-

6 Varju Elemer, A gyulafejerva1'i Batthyany - Konyvtar, Budapest, 1899,
pp. 33-34.

7 Bitay Arpăd, Az Alba Iulia-i R. Kat. Szekesegyhaz es Kornyeke, PUspoki
Lyceumi konyvnyomda, Alba Iulia, 1936, p. 6; Eugen Schileru, Die Urkunden-Bib
liothek Batthyaneum, în Die Kunst in der Rumănischen Volksrepublik. Bucureşti,

1955, pp. 38-52; Jako Zsigmond, A Batthyaneum konyvtar tărtenetebOl, în Konyv
tari Szemle, XIII evi, 1969, 3 szam, pp. 125-129.

8 Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, Bucureşti, 1957, pp. 4, 10.
9 înregistrate cu nr. 1373 în registrul inV1entar pentru manuscrise.
10 Prulion cu echivalentul în limba română b1'uion = ciornă. conspect, în cazul

nostru mai potrivit schiţă. Din fr. brouillon.
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nată în colţul din dreapta, jos, de către baronul de Mărringer ofiţer de geniu (Co
pie par BaTon de Morringe1· Prem: Lieut: du Genie) (fig. 2).

În stînga planşei, într-un desen separ,at, sub titlul Grufften (cripte, morminte)
este redat planul subsolului edificiului. Culoarea roz indică traseele zidurilor iar
în cenuşiu sînt marcate încăperile pătrate sau dreptunghiular,e situate la acest ni
vel, prevăzute cu bolţi semicilindrice cu penetraţii sau cu calote susţinute de stîlpi.
Pe unele dintr;e acestea, pe latura estică, inscripţia Tode Korper reaminteşte desti
naţia funerară a spaţiilor respectiv-ee Planul dispuDle de trei axe de secţiune,

două transversale orientate est-vest, prima (A-B) prin navă, a doua (E-F) în
zona absidei şi cea de a treia (C-D) longitudinală pe direcţi.a nord-sud, pe care
cuvîntul Grufften indică iarăşi oara-cterul utilizării subsolului. încă din acest re
leveu se poate deduce structura planimetrică a fostei biserici cu interiorul org.ani
zat în navă unică şi absidă r,ectangulară avînd faţada de sud prevăzută cu două

turnuri. Detaliile gr,afice sau crolnatiee nu rielevă la acest nivel modificări ul
terioare.

in dreapta se află planul parterului bisericii şi mănăstirii sub titlul Ebener
Erde (parter). Aici, pe lîngă rozul înfăţişînd starea anterioară a aşezămîntului tri
nitar, diferitele culori împreună cu haşurile, eele din urmă îndeosebi în zona des
chiderilor, atestă intervenţiile reprezentanţilor armatei. Din analiza deslenului re
zultă că sub raport planimetric biserica dispunea de un nartex delimitat de na
vă prin arcade sprijinite pe stîlpi cu secţiunea pătrată. Spaţial, nartexul era îm
părţit în cinci travee dreptunghiulare, toate boltitell. Nava propriu-zisă avea pe
reţii laterali (de est şi vest) articulaţi cu o perl2che de pilaştri deosebit de ma
sivi, adevărate corpuri de zidărie ce creau o succesiune de spaţii propice amena
.iării unor capele dotate cu al·tare (marcate în plan cu crucea de Malta). Absida
rectangulară comunica spre nord cu o altă încă·pere de aceiaşi formă, ,aflată în
directa sa prelungire, cwe la rîndul ei avea 1,egătură nlemijlocită cu clădirile rnănăs

tireşti. Aces,tea din urmă ocupau terenul de la răsărit de biserică fiind dispuse în
careu pe laturile de est, nord şi vest. Din plan se poate constata de asemenea exis
tenţa unei clădiri de foarte mici dimensiuni, redusă la o singură încăpere, ataşată

gardului ce închidea la sud pterimetrul ocupat de rezistenţă.

Apreciind modificările survenite constatăm pentru fosta biserică compartimen
tarea spaţiului interior prin închiderea cu ziduri a nartexului, a celor două travep.
ale navei, a absidei precum şi a capelelor laterale de est, realizîndu-se o succesiune
de camere diminuate ca proporţii şi desigur potrivite noilor scopuri. La acest ni
vel toatl2 f'erestrele navei au fost abturate menţinîndu-se ea deschidere doar por
talul sudic redus şi el la rolul unei simple ferestre. Intervenţiile, mai puţin inci
sive La sectorul de nord al mănăstirii sînt masive la cel de răsă.rit unde vechiului
gard despărţitor îi este altăurat un nou corp de clădire deschis spre curte prin
tr-o galerie susţinută. de stîlpi cu secţiune pătrată. Pe latura sudică, pe lîngă

îngrădirea ee proteja intrarea în subsol, unicei camlere originale îi sînt adăugate

altele trei, apropiate ca dimensiuni.
Amplasate în extremitatea opusă, de nord, instalaţiile sanitare erau ra,cordate

la un canal (Canal) ce urma un traseu curb pe întreaga lungime a construcţiilor. în
căperile nivelului, în totalitatea lor, poartă cîte un număr de ordine începînd cu
1 ce reprezintă fostul nartex şi pînă la XXIII, ultima amenajare din colţul sud
vestic.

în curtlsa (Hoff) flancată din toate direcţiile sînt marcate la răsărit scara ce
ducea în pivniţă (S(t)iege în Keller), fîntîna (Brunn) iar în jumătatea de vest sînt
redate patru zone verzi de formă dreptunghiulară ce formează împreună grădina

(GARTEN).
între aX!ele de secţiune A-B, transversală pe "nava fostei biserici cuprinde

şi latura de vest a mănăstirii (sălile nr. III şi IV), C-D este longitudinală pe fos
tul lăcaş de cult, E-F orientată est-vest străbatle încăperile VII-IX iar G-H

1] Cele două linii oblice punctate care se intersectează reprezintă în general
bol1ile, fără precizarea unui tip anume.



Fig. 2. Planşă conţinînd re1eveele fostei rezidenţe trinitariene la nivelul subsolului şi parterului.



EDIFICIUL BATTHYANEUM LA SF. SEC. XVIII 481

trece de la nord la sud prin întreg complexuL Celelalte axe, I-K, L-M, şi N-O
:-;înt perpendiculare pe corpul răsăritean (prin sălile XVII, XIV-XV-XVIII şi

respectiv XX). în partea inferioară a planşei, la mijloc, este prezentă scara gra
fică complexă cu echivalentul în kilafteri (Fortif: Klafter)12.

Cea de a doua planşă dimensiuni 75X53,5 cm.) poartă acelaşi titlu, cu mICI
diferenţle de grafie faţă de primul: Prulions Der extrinitarier Kirche und Residence
in der K:K: Festung Carlsburg, welche au! allerhochsten Befehl zu einem MUli
1niT Spital hergestellet werden solle şi este semnată în acelaşi loc, colţul din dreap
1a, jos, Într-o formuLare şi ea parţial modificată: Copie par BaTon de Mărringer

premier Lieuten: et IngenieuT (fig. 3). Ea cuprinde trei deseDJe distincte, cel mai
Jnlportant, primul etaj (Erster Stock) fiind plasat în cîmp central. Ca şi la nivelul
1n ferior aici au fost ex€.cutate lucrări similare de împărţire a spaţiului, camerele
rezultate în urma acestor operaţii fiind notate cu numerele XXIIII-XL. La fos
ta biserică alături de zidurile ce corespund cu cele alre parterului se r:emarcă des
fiinţarea tuturor ferestr,elor de pe laturile de est şi sud (cu o singură ,excepţie la
i urnul de răsărit), fiind în schimb păstrate toate deschiderile dinspre vest. An1ple,
i(?~ind pregnant în evidenţă sînt transformările clădirilor mănăstireşti, în special
a celor de nord unde spaţiile anterioal1e au fost micşorate la aproape jumătate

(pereţii adăugaţi fiind redaţi prin haşuri), contrastînd prin dimensiuni eu cele de
pe latura estică (nr. XXXIX-XL). în lipsa unor indicaţii speciale putem afirma
C{l la acest etaj toate camerele purtau tavane exceptînd loggia aripii estice ce pre
zenta bolţi. Lipsa la acest nivel a clădirilor situate pe latura sudică denotă faptul
că nu dispuneau decît de parter. Axele de secţiune sînt plasate în aceleaşi zone
:3i au orientarea celor de pe releveul anterior: A-B transversală pe navă, C-D
)ongitudinală pe aceasta, E-F prin corpul nordic al mănăstirii, G-H transversală

pp. el, I-I{, L-M şi N-O pe aripa estică, într-o dispoziţie analogă celor de la
pDrter.

Planul celui de al doilea etaj (Zwelit e1' Stock) situat în stînga planşei repre
zintă numai biserica şi partea vestică a ansamblului monastic unde se mfenţine

compartimentarea nivelurilor inferioare şi în care căile de acoes se multiplică. Din
eitirea releveului reiese că pilaştri din int.erior se transformă de la această înăl

ţime în contraforturi exterioare prin reducerea lărgimii navei. Porţiunea din navă

;ls1.fel redusă (pentru fiecane din cele două laturi) corespunde ca rnărim,e cu lăţi

tllea pilaştrilor deveniţi eontraforturi ce îşi păstrează dispoziţia şi dimensiunile.
Deasupra laturii mănăstirii alipite bisericii se ridică acum, între contraforturi şi

de-a lungul absidei noi încăperi în timp ce sala ee flanca absida la nord apare
doar punctat neatingînd deci cota la care s-a ridicat planul.

Faţă de primul etaj următorul este mai bine luminat prin ferestrele existentp
"in faţadel'e dl2 vest, nord şi sud. Deschiderile turnurilor, clar redate în planimetria
lor, au fost totuşi înlăturate rămînînd în funcţiune doar intrarea, şi ea micşorată,

12 Klafterul unitate de măsură utilizată în statele germane şi Austro-Ungaria
al, înd o valoare egală cu 1,8965 fi., după Brockhaus' Konversations = Lexikon,
Zehnter Band, Berlin und Wien, 1894, p. 386. 1 Fortifilmti'onsklafter = 1,948860 fi.,

vezi Lasz16 B1endefy, Historische ungarische Lăngen -, Flăchen - und Hohlmasse
'lnzt besonderer Berilcksichtigung des burgenlăndischenRaumes, în Burgenlăndische

lleimatblătter, 38. Jahrgang,. Heft 1, 1976, p. 25 precum şi Ulbrich Karl, Der Kar
tenmassstab und seine Bestimmung in osterreichischen vormetrischen KartenweT
ken, în Miit. d. Geogr. Ges., Bd. 98, Hefrt II, Wien, 1956; Idem, 100 Jahre metT'isches
Masssystem in bsterreich (1872-1972). Die historische Entwicklung des osterrei
ehischen Nlass- und Eichtvesens van den Anfăngen bis zur Hundertjahrfeier des
rnetrischen Masssystems in asterreich im Jahre 1972 (Mit eiIl1er Zeittafel), Hrsg.
von1 Bundesan1t fur Ei'ch - und Vermessungswesen, Wien, 1972; Schroder Karl.
Beitrăge zur Geschichte des k.k osterr. Genie - CO'TPS von seine?" Errichtung bis
:<-um Jahre 1763, în Miit. des k.k. Genie - Comite, III Bd., Wien, 1868, pentru
sj~temul de măsuri în general.

:)1 _. /\pE'um voI. XVII 197q
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în eel de răsărit. încăperile sînt cuprinse între numerele XLI-XLVII iar axele
·de secţiune îşi păstrează orientarea şi notaţia stabilită.

in schiţa reprez'entînd etajul al treilea (Dritter Stock) se distinge în toată

limpezimea planul biseri,cii trinitariene. Faţada de sud !este dominată de cele două

turnuri dreptunghiulare iar nava, de aeeiaşi formă, este împărţită în trei unităţi

de boltire separate prin dublouri. Prima dintre travee, mai îngustă, corespunae
nartexului, oelelalte egale ca mărime navei. tmpingerile bolţilor semicilindrice cu
penetraţii sînt preluate în exterior de masa celor două turnuri şi de contraforturi.
.Ferestrele, cîte patru pe fiecare din laturile de est şi vest, au fost închise. întregul
interior, notat cu cifra XLVIII prezintă două axe de secţiune perpendiculare A-B
.şi C-D cu amplasarea 'cunoscută. Seara grafică cu menţiunea Fortif: Klafter este
plasată jos, În jumătatea stîngă a pI.arnşei.

Ultima dintre cele trei colit3 are titlul situat oentral, într-o grafie identică

,cu celelalte două: Prulions und ProfiZs Der haupt angetragenen Reparaturen. Ea
conţine secţiunile a căror axe sînt trasate pe planşele anterioare şi sînt aşezate pe
.două registre. Acelaşi autor se semnează în partea dreaptă jos: Construer par Ba
ron de MăTringer Premier Lieutenant et Ingenieur (fig. 4).

La secţiunile şi elevaţiile reprezentate aici sînt utilizate culorile întîlnite şi la
planuri: roz, galben, oenuşiu şi într-o proporţie mai mare brunul ca simbol pentru
sol şi elementele de construcţie din lemn. Schiţele păstrează notaţi,a oelorlalte plan
şe, secţiunile fiind astflel uşor de oonfru:tltat cu porţiunile respective de plan.

Prima dintre acestea C-D (vezi planşele 1 şi 2) se /află în stînga registrului
'Superior. Orientată nord-sud, pe axul longitudinal al bisericii secţiunea cuprinde
.şi extremitatea vestică a clădirilor mănăstirii. Desenul redă aspectul părţi răsări

tene avînd în stînga, în plan secund, elevaţia unor edificii anexă la care se disting
doar pereţii lipsiţi de deschideri şi froruboanlele triunghiulare ale- acoperişurilor.

Revenind la secţiune constatăm existenţa l.a subsolul redat în cenuşiu a tTeÎ
-spaţii boltite cu semicilindrii transversali, delimitate de stîlpi (două egale sub na
vă, al treilea redus ca lăţime aflat sub nartex) şi a unei încăperi dreptunghiulare
prevăzută cu o boltă se,mi,cilindrică cu penetraţii în dreptul absidei. Subsolul mă

năstirii este şi el împărţit printr-un stîlp în patru travtee dotate cu calote separate
prin arcuri semicirculare. La bază se găsesc, distinct trasate, cinci nişe funerare.

Pe acest desen se relevă în toată amploarea lor modificările interiorului îm
părţit în num,eroase camere prin cele patru niveluri orizontale la sup~af.aţa solului
(parter şi trei etaje) şi pereţii verticali, lucrări care au schimbat radical aspectul
original. În sp.aţiile rlezultate se comunica prin uşi deschise în peretele răsări

tean, unele existînd dinainte cum este cea de la parterul absidei prevăzută cu an
cadramenrt de piatră şi cornişă cu bolţarul median marcat, ,altele practicate şi ele
in goluri mai vechi astupate parţial acum şi desigur prin cele executate cu ocazia
transformărilor. Dacă sălile primelor două niveluri erau izolate unele de altele,
la etajul al tT1eilea exista posibilitatea eoffiunicării directe Între ele. La ultimul
etaj apar în profil bolţile originale denivelate, în absidă mai joase decît în navă,

despărţite de arcurile dublau şi lunetel,e penetraţiilor acestora. Oompartimentarea
pe orizontală s-a făcut prin planşee din grinzi de lemn 'cu pardoseli dispuse longi
tudinal în fosta biserică şi transversal în mănăsti:ve iar pe verticală prin ziduri
de cărămidă. La acoperişul în două ape cu frontan drept spre sud şi fflonton teşit

'spre nord se poate observa dispunerea căpriorilor, a capetelor grinzilor-tirant dp
la bază precum şi a celor suspendate. în faţada sudică se remarcă profilurile ele
mentelor de articulare, soclul înalt, pilaştri prevăzuţi cu capiteluri şi corniş8. COffi

.pusă din planuri verticale în retrageri succesive.
Conchizînd asupra transformărilor interiorului datoDate autorităţilor militare

.subliniem, în prin1.ul rînd, fărîmiţarea 8.,cestuia în spaţii mici, abandonar,ea porta
lului de sud ca principală cale de acc-es şi închiderea parţială sau totală a :ferestrelor
rli n laturile dt2 nord şi sud.

Sub iniţialele G-H în partea dreaptă a r,egistrului superior apare elevaţia
faţadei răsăsritene a bisericii şi secţiunii prin mica construcţie care se afla pe la

13 Cu dimensiunile 75,5X54 efi.
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tura de sud şi corpul nordic aI mănăstirii. Acesta din urmă are pivniţa despărţi

tă printr-un puternic stîlp de zidărie în două încăperi ineg.ale, cea de la sud mai
mare, dublă faţă de cea de La nord, ambele -avînd bolţi semicilindriee. 'P,arterul
şi unicul letaj în care cam'erele propriu-zise erau orientate spre sud iar coridoarele
spre nord sînt prevăzute cu uşi şi ferestre. Conform desenului toate sălile, inclu
zînd cele de la parter sînt tăvănite, la etaj diferenţa de culoare indicînd porţiunea

de zid de un stînjen sup.:r.aînălţată cu acest prilej14. Acoperişul în două ape apare
cu întreaga sa structură din lelun, grinzi, căpriori, contrafişe, etc.

în plan secund, desfăşurată cu toată claritatea, se prezintă IeIevaţia faţadei
estice împreună cu porticul deschis spre curte prin arcuri semicirculare sprijinite
pe stîlpi. La nivelul al doilea ca şi la primul de altfel fe:r.estrele au f.orma pătrată

deosebindu-se de cele ale spaţiilor închise între contraforturi şi de--,a lungul absi
dei CaDe sînt dreptunghiular,e. Acoperişul respectiv1c:lor adaosuri este denivelat,
scund între contraforturi, permiţînd o iluminare scăzută a navei, ajungînd sub
cornişă în dreptul absidei. Evidente sînt şi elementele de articulare ale turnului ră

săritean pilaştri cu capitelurile urmate de antablamentul simplificat şi cornişa

profilată în consolă ce înconjoară întreg edificiul. Baza turnurilor, inexistente acum.,
este încăl.ecată de mici a,coperişuri pa.vilion. Acopl~rişul mare al biseri,cii se îngus
tează spre nord urmărind decroşul absidei.

Secţiunile plasate în registrul inferior al planşei sînt orientate în totalitatea
lor pe direcţia est-vest.

Prima, codificată A-B taie transversal nava relevînd subsolul boltit semici
lindric, nişele funerare, compartimentările orizontale prin planşee. in fundal se
remarcă arcul de triumf S1emicircular, profilul bolţilor navei şi ferestrel,e închise
aproape în totalitate. Menţinute în funcţie şi reprezentate în desen sînt căile de
acces ce condueeau în rezidenţă. In faţada de nord acoperişul ce pr,ezenta ruperi
de pantă era racordat la zidurile verti,cale prin interm,ediul unor valute vizibile
încă în imaginile fotografioe luate la sfîrşitul veacului trJeCut.. Portieul de vest
al mănăstirii avînd bolţi "a vela" la parter dispunea de simple tavane la etaj.
In' mod siIpilar erau organizate nivelurile superioare prevăzute cu învelitori într-o
singură apă.

Secţiunea E-F traversează extremitatea. vestică a mănăstirii prin încăperea

aflată în prelungirea absidei ~i o succesiune de spaţii cu rol de coridoare şi casa
scărilor, ultim~le d1epăşind In înălţime clădirile monrahale formate doar din
parter şi etaj. Menţionînd existenţa bolţilor semi,cilindrice la subsoluri, orientate
longitudinal pe corpul nordic le remarcăm şi la primul nivel unde sînt străbătute

de largi penetraţii. Numeroase, uşor de recunoscut prin masivitatea lor, sînt mo
dificările la casa scărilor care iese în evidenţă prin acoperişul articulat.

La secţiunile I-K şi L-M practicate la capătul răsăritean al complexului păr

ţile nou construite se detaşează net de cele originale, fiind executate în spiritul rea
lizării condiţiilor reclamate de spitalizare.

O zonă în care transformările au îmbrăcat caralcterul unei reconstructii este
aripa estică a sediului trinitar străbătută de secţiunea N-O. Aici a fost păstrat
zidul ce delimita terenul rezidenţei căruia i se ataşează un corp de clădire ,com
pus din parter şi etaj, lipsit de subsol. încăperile purtînd tavane la ambele caturi
se dI~schideau spre curte printr-un porti,e la parter şi o loggia la etaj; acoperişul în
două ape păstrează structura şi dimensiunile aripii de nord. Scara grafică cu men
ţiunea Fortif: Klafter însoţeşte desenele la baza pl,anşei.

Nedatate, eele trei documente ce constituie subiectul articolului de faţă con
ţin în însăşi reprezentările lor elementele necesare încadrării cronologice. Eviden
ţiind prin culori diferite structura fostei biserici şi rnănăstiri trinitariene în raport
cu modificările produse de către militari, schiţele - planuri şi secţiuni - sublinia
ză ca intervenţii esenţiale compartimentarea interioarelor, adaosuri şi înlăturarea

din faţade a acelor elen1ente ce aminteau funcţionalitatea anterioară a clădirilo!',.

în principal a turnurilor sudice. Avem astfel posibilitatea să cunoaştem planime-

14 Vizibilă dinspre şanţul eetăţii pînă la sfîrşitul secolului trecut.
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tria fostei biserici, organizarea interiorului, date ce confirmă veridicitatea stam
pei din Annalium provinciae sancti Josephi ordinis excalceatorUl1l, sanctissimae' ·Tri
nitatis redemptionis captivorum care redă corect elevaţia şi volumetria construc
ţiei. Din desenele baronului de MOrringer lipsesc celle două turnuri indiciu că am
putar·ea lor trebuie pusă pe seama al;lJtorităţilor militare iar acoperişul îmbraeă

întreaga clădire care nu dispune de luarea sală a observatorului astronomic aşa cum
aceasta apare în stampa publicată în Iniţia Astronomica speculae Batthyanianae
Albensis in Transilvnia, ce înfăţişa :5aţada institutului în anul 1794. Alături de
ac-est element ce plasează data executării planşelor în.ainte de 1794 s.e cere specifi
cat faptul că modificările inrteriorului de către armată au aLr.ectat şi actuala. sală

a bibliotecii, loc în care ele au fost Înlăturate parţial de 1. Batthyani. Şi desigur,
nu în ultimul rînd, chiar titlurile ce precizează tliansformarea fostei biserici şi

mănăstiri trinitariene, dintr-un înalt ordin, în spital militar contribuie l,a datarea
lor. Toate aceste considerente ne duc la concluzia că planş1ele în dis.cuţie sînt
contemporane cu respectivele transformări fiind întocmite curînd după instalarea
autorităţii militare, in 1786.

In privinţa autorului lor constatăm că baronul de Morringer despre care
informaţiile noastre sînt limitate îşi semnează dif'erit schiţele menţionîndu-şi în
totdeauna funcţia militară şi numai uneori titlul de inginer sau arma în care
era încadrat. Din partilcularităţile semnăturilor sale deduclem însă că probabil el
a şi condus lucrările la rezidenţă.

Prin interm'ediul documentelor prezente se pot preciza, indirect, activităţile

constructive ale episcopului Batthyani în vederea amenajării observatorului astro
nomic 'şi a faimoasei s.9-1e biblioteci. Spre deosebire de majoritatea autorilor ce in
dicau la modul general intervenţiile acestuia asupra clădirii putem afirma că în
temeietorul institutului a ridicat sala observatorului şi a înlăturat cea mai mare
parte a planşeului ce despărţea etajul doi de cel următor, obţinînd spaţiul potrivit
pentru amp;Lasarea mobilierului şi a cărţilor. Extremitatea sudică a planşeului res
pectiv a fost reţinută c<?n.stituind astăzi aşa numitul "aor" în care sînt adăpostite

diferite colecţii.

Transformările clădirilor la sfîrşitul secolulUi al XVIII-lea r,eprezintă o etapă

importantă în evoluţia acestui complex arhitectural, dăinui:p.d în bună parte pînă

în zilele noastre în pofida schimbărilor ce au continuat să fie efectuate 'în veacu
curBe următoare şi care au fost în marea lor majoritate adaosuri, lipsite de în
semnătate la fostul lăcaş de cult, mai numeroase la mănăstirea devenită insti
tut teologic. Astfel în secolul al XIX-lea încăperii alipite absidei la nord i se
adaugă o alta, Închisă poligonal, avînd împreună funcţia de capelă la etaj şi sală

de clasă şi infirmlerie la parter. în anii de păstorire a episcopului Fogarasy înjghe
bările de pe latura sudică au fost înlocui,te cu o construcţie cu etaj ce va fi con
tinuată în cel de al optulea deceniu al veacului nostru cînd se realizează închide
rea completă a curţii.

Clădirea bibliotecii a fost supusă lucrărilor de restaurare în anii 1964-1965.
in proiectul de restaurare15 pe lingă operaţiile obişnuite de refacere a tencuielilor,
învelitorilor, instalaţiiloo." S1e pTevedea punerea în evidenţă a structurii bisericii, a
etapelor de adăugiri şi a diferitelor elemente de plastică arhitectonică păstrate (pi
laştri, profiluri, ancadramente). Din studiul proiectului şi a restaurării propriu
zisă se poate constata persistenţa pină în vremea noastră a unei părţi din lucră

rile comisiei militare, altele fiind desfiinţate cu ocazia restaurărilor: între cele mai
de seamă se cer amintite ne-deschiderea portalului de sud, inlă,turarea planşeelor in
terlnediare pentru construirea scării de acces în bibliotecă, degajarea contrafortu
rilor, o nouă redistribuire a spaţiilor la parter şi înlocuirea vechilor grinzi d~ le-mn
cu materiale actual,e, profiluri metalice şi elemente prefabricate din beton.

15 Proiectul nr. A 32/1961 realizat de un colectiv compus din Director Arh.
V. Bilciurescu, Director Tehnic Ing. V. Munteanu, Sef Grupă proiect Arh. Ref.
R. Bordenache, Slef Proiect Arh. 11. Angelescu, Proiect rezidenţă Ing. 1. Ivănescu.



EDIFICIUL BATTI-lYANEUM LA SF. SEC. XVIII 487

Planşele comentate în paginil,e dle faţă ne fac cunoscută doar o scurtă peri
oadă de timp din existenţa de peste două secole şi jumătate a fostei rezidenţe tri
nitariene din Alba Iulia. Marcînd o etapă principală de transformări, prin datele
pe care le conţin relative la starea originară a edifi'ciilor, ,ele reprezintă o sursă

preţioasă de cunoaştere a unuia din celle mai valoroase monumente de arhitectură

din oraş.

IOAN ŞERBAN

DAS BATTHYANEUM-GEBAUDE ZU ENDE DES XVIII. JHS.

Nachtrag zu einem Sutdium liber ilie Architektur der gewesenen
trinitarischen Kirche

ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Studium weist der Verfasser, auf Grund von wenig,er bekann
ten Unterlag1en, auf die durch das gewesene trinitarische Kirchen- und Kloster
komplex in Alba Iulia narch der Ănderung der Zw,eck.bestimmung desselben wah
rend der letzten Jahrzehnte des XVIII. Jhs. erlittenen Umbauten hin. Die unter
suchten Quellen bestehen aus drei Tafeln, enthaltend Zeichnungen, PIăne, Schnitte
und Aufrisse der gewesenen Klosteranstalt, worauf die durch die Militarbeh5rden,
na,ch Besitznahm,e dieser Gebaude ll vOlrgenommenen Eingriff1e eingetrag.en sind. Die
Tafeln, wobei zwei den TiteI Prulions der extrinitarier Ki1·che und Residence in der
K. K. Festung Carlsburg, welche au! allerhochsten Befehl zu einem Millitair Spi
tal hergesteZlt werden solle, und die dritte den TitleI Prulions und Profils der haupt
angetragenen Reparaturen trag'en, w,erden in den Şammlungen der Dokumen
tarbibliothek B,atthyaneum aufbewahrt. Diese gestatten uns, ausser der Art und
dem Umfang der durch die Militarbehărrden an diesem Architekturkomplex ausgle
fiihrten Anderungsarbeiten, auch den Fla,cheninhalt und die Org.anisierung des
Innenraumes der gewesenen Gebetstătte, die Bautatigkeit des GrUnders dieser
Bibliothek, 1. Batthyani kennenzulernen und einen Uberblick uber die Bedeutung
der Umanderungsetappe vom Ende des XVIII. Jhs. im Rahmen der Entwicklung
djeses wertvollen Architekturdenkmals der Stadt Alba Iulia zu erlangen.

VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN

Abb. 1. TiteI der ersten Tafel, enthaltend die Plane der gewesenen trinitarischen Residenz in
Alba Iulia, mit der Angabe des Umbaues derselben in ein Militarkrankenhaus.
A bb. 2. Tafel, enthaltend die GeHindeaufnahmen der gewesenen trinitarischen Residenz ftir
das Keller- und Bodengeschloss.
A bb. 3. Tafel, enthaltenc1 ilie Gelăndeamnahme der oberen Stockwerke der gewesenen trini
tarischen Residenz.
Abb. 4. Tafel, enthaltend Schnitte und Aufrisse der gewesenen trinitarischen Residenz, mit
eden wichtigsten vorgeschlagenen Ănderungen.


