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Abstract 
Being convinced that human suffering is the effect of spiritual evil of 

our society, and the disease is a punishment from God, Catholic 

communities in Arad, following the patterns  established by  Vienna and 

other cities in the Empire, bulit votives monuments  for plague  in the civic 

centers of Banat and Transylvania.This disease, extremely deadly, was one 

of the biggest fears, until the eighteenth century when it disappeared from 

the continent. During a  ritual, the Divinity was promised that monuments 

will be built  when the  plague ends and major religious processions  will be 

held there at a fixed date, annually. Hence their name: Columns 

(monuments) of Plague, of Pestilence or of  the Pledge. There were built  

several architectural monuments of this kind in Arad, too. In  this work it is 

described the general type of the structure and chronologically, those built in 

the municipium. The monuments  have a different degree of complexity and 

grandeur, determined by the number of registers and the characters.All  were 

designed so that to have a radial structure in order to be placed in a public 

places. Their success was due in particular to their  iconographic simplicity, 

as  they  represent characters whose legend was well known, the one which 

dominates being  the Holy Trinity: Father, Son and Holy Spirit. Even though 

the main elements of the Viennese prototype is found in all monuments  

(column, sculpture - Holy Trinity), on the one hand, we can see a 

diminishing  in the number of representations because of the high costs, as 

they became more rustical, but on the other hand , we can see  the 

emergence of a modern form of the monument, the one in front of of the 

Ioan Slavici Classical Theatre, Arad. 
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Trinitatea, şi-a găsit locul în teologia bisericii din secolul al IV-lea, 

dar conceptul a fost formulat de Tertulian la două sute de ani după Isus 

Hristos. În urma Conciliului de la Niceea (anul 325), a devenit o doctrină 

distinctă şi atotcuprinzătoare care constitue însăşi esenţa credinţei creştine. 

Alcătuit de Augustin după un secol, textul Credeului Athanasian, este 

acceptat şi azi de bisericile trinitariene. 
În mărturisirea sa de credinţă, Papa Virgilius (537-555) afirma că: 

Întreaga istorie a mântuirii nu este altceva decât istoria căilor şi mijloacelor 

prin care Dumnezeul cel adevărat şi unic, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, se 

relevează, împacă şi uneşte cu sine, pe oamenii care se îndepărtează de 

păcat. (Catehismul Bisericii Catolice, 1993, p.62). Termenul face trei afirmaţii 

fundamentale şi anume : că există un singur Dumnezeu, că Tatăl, Fiul şi 

Duhul Sfânt sunt fiecare o persoană distinctă şi Dumnezeu în acelaş timp. 

Tema, şi-a exercitat atracţia mai ales asupra mediilor teologice savante, 

având însă un ecou limitat asupra mulţimii. La unii mari mistici, Treimea 

constitue însă centrul vieţii spirituale. Ipostazele ei corespund la trei căi, care 

în desfăşurare sunt totuşi una. Tatăl stă în fruntea memoriei, Fiul a raţiunii şi 

Duhul Sfânt a iubirii. Astfel, misterul trinitar se interiorizează, 

concretizându-se în facultăţile sufletului şi ridică la dimensiuni supranaturale 

dinamismul spiritual (Goff, 1970, p. 220). Deplina revelare a Sfintei Treimi, are 

loc în Duminica Rusaliilor când, la 50 de zile după Paşti, în plină vară, se 

împlineşte revărsarea Duhului Sfânt peste credincioşi.    

 Una din particularităţile ulterioare ale creştinismului, este aceea că 

apreciază în mod diferit, pe de o parte raporturile complexe dintre cele trei 

persoane aflate în relaţie  trinitară iar pe de alta, între această Trinitate cu 

dominanţă masculină şi un personaj feminin, Sfânta Maria, legată la rândul ei 

de fiecare (Eliade, Culianu, 2007, p. 162).  

Din punct de vedere iconografic, Treimea nu a cunoscut înainte de 

sfârşitul evului mediu un prea mare succes
1
. Primele reprezentări, 

transpuneau plastic, legenda biblică, în care se povesteşte, cum i-au apărut 

bătrânului Avram trei pelerini şi cum acesta, împreună cu soţia sa Sara, căreia 

i-au prezis, că în ciuda vârstei ei înaintate va naşte un fiu, i-a ospătat sub 

stejarul din Mamvri, bănuind în taină că li s-a arătat însuşi dumnezeu (Geneza 

18. 1-15).  
Pentru primul mileniu există referiri mai ales la occidentul latin, 

                                                 
1
 Transpunerea în imagini a acestei intuiţii se izbea de o dificultate dogmatică  esenţială. 

Spre deosebire de persoana Fiului, Tatăl şi Duhul Sfânt nu se întrupează, deci persoanele lor 

nu sunt prezentabile (Ică, 1996, p. 9). La baza unor legende mitice, stă însă convingerea, că 

dumnezeirea este accesibilă ochiului muritorilor, numai luând înfăţişare omenească 

(Alpatov, 1972, p. 49).  



 306 

deoarece în răsăritul grec numeroase opere au fost distruse în timpul marilor 

controverse iconoclaste (730-843). 

Reprezentarea simbolică prin trei persoane, sau trei îngeri unul lângă 

altul s-a menţinut până în prezent doar în orientul ortodox
2
. În occidentul 

catolic, în tendinţa deschisă de florentinul Cimabue
3
 pentru a da formelor 

bizantine o nouă expresie şi nobleţe antică, Sfânta Treime s-a impus, în 

secolul al XIII-lea, ca o compoziţie etajată, reprezentând Tatăl mai în vârstă, 

Fiul mai tânăr şi pe Sfântul Duh în chip de porumbel
4
 (Goff, 1970, p. 259). (Foto 

1). 

Ulterior, imaginea acestei păsări a devenit simbolul tradiţional pentru 

Duhul Sfânt, în întreaga iconografie creştină
5
. 

 

Monumentul (Coloana, Obeliscul) Sfintei Treimi ca Monumentul 

(Coloana, Obeliscul) votiv al Ciumei, Pestei sau al Legământului 

Inovaţiile barocului, stil cunoscut ca generator de tensiune, a dat şi în 

repertoriul artelor vizuale, o nouă dezvoltare acestei  tematici. În evoluţia 

artei religioase de inspiraţie catolică, pe spaţiul Banatului şi al Crişanei  se 

constată că modelele Europei centrale care au determinat-o, au pătruns cu 

întârziere şi sub o formă provincială, care este oarecum diferită. Ele, prin 

mesaj şi simbolistică urmau să indice şi să protejeze comunitatea de unele 

pericole iminente. Ca element arhitectonic, simbolul forţei, al sprijinului, 

ocrotirii, şi salvării devine coloana sau obeliscul care culminează cu statuia 

Sfintei Treimi (Dreifaltigkeitssaule), misterul central al credinţei şi vieţii 

creştine. Acest model de monument public îşi găseşte analogii în centrul 

Europei, prin lucrările elaborate structural și tematic, între 1683-1686, de 

Mathias Rauchmiller, Johann Bernhard Fischer von Erlach
6
 şi Paul Strudel  

                                                 
2
 Iconografia Sfintei Treimi, s-a impus în lumea ortodoxă după  anul 1430 ? prin lucrarea cu 

acelaş nume a pictorului rus Andrei Rubliov (1360?-1430?). În Arad, o reproducere în 

mozaic a acestui tablou a fost realizată pe faţada noii Catedrale Ortodoxe, în anul 2008.  
3
 Tradiţia îi atribue pictorului florentin Cenni di Pepi (1240 ?-1302), zis Cimabue, meritul de 

a fi reacţionat primul împotriva schematismului manierei bizantine şi de a fi inaugurat astfel, 

pictura modernă în Italia şi Europa occidentală. (Hazan, 1969, p.28 ; Hazan, 1974, p. 65).  
4
 Simbolurile Duhului Sfânt sunt: Apa, Ungerea, Focul, Norul şi Lumina, Pecetea, Mâna, 

Degetul, Porumbelul. La sfârşitul potopului al cărui simbolism se referă la Botez, 

porumbelul lăsat să zboare de Noe, s-a întors cu o ramură de măslin, semn că pământul 

poate fi locuit din nou. Când Cristos a ieşit din apa Botezului, Duhul Sfânt sub chipul unui 

porumbel, a coborât peste El şi  a rămas acolo (Catehismul Bisericii Catolice, 1993, p. 163-

164). 
5
 În unele medii populare, devoţiunea către Sfântul Spirit, s-a degradat într-un cult al 

Sfântului Spiridon (Esprit) sau a sfintei Columba, metamorfoze ale persoanei a treia a 

Treimii. 
6
 Arhitect de seamă al barocului austriac, Fischer von Erlach (1656-1723), a proiecta multe 
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la Viena
7
  apoi la cele din Linz (marmură albă – 1723), Pecs şi Vac  

(Ungaria). Aşezate în pieţele oraşelor pe care le decorau, aceste monumente, 

aveau o funcţiune bine stabilită, şi anume acela de a fi receptaculul vieţii 

spirituale, prin concentrarea întregii comunităţi catolice, în timpul 

procesiunilor religioase dar şi cea deocrotitor al comunităţii în faţa 

pericolelor de orice fel. (Foto 2).   

Semnificativ e faptul că în concepţia vremii, suferinţa omenească, era 

percepută ca o pedeapsă divină. Epidemiile, calamitățile de orice fel, erau 

consecințele răului spiritual al societăţii umane reflectat asupra individului. 

În religia creştină, suferinţa se traduce prin Mânia lui Dumnezeu, manifestată 

atunci când omul sau comunitatea este confruntată cu păcatul sau răul. 

Mânia, este o calitate personală a lui Dumnezeu, fără de care el ar îceta să 

mai fie pe deplin drept, iar dragostea sa ar degenera în sentimentalism. 

Gândul şi planul lui sunt de nepătruns, iar păcatul, în acest context, pare mai 

puţin o încălcare a unor legi morale ci mai ales o slăbire a credinţei, o sfidare 

trufaşă a puterii lui.  
Literar, acest aspect apare cu claritate în cartea lui Iov, poem biblic 

de mare forţă dramatică ideatică şi estetică. Conform parabolei lui Iov
8
, în 

mentalul colectiv se admite atotputernicia divină, se proclamă făţiş şi 

violent că D-zeu este autorul patimilor omeneşti, al tuturor suferinţelor sale, 

că Dumnezeu nu poate fi judecat, pentru faptele sale, atâta vreme cât el este 

atât parte în proces cât şi judecător, că pentru a ieşi din acest impas, cei în 

cauză, trebuie să rămână neclintiţi în credinţa lor, fiindcă virtutea, chiar 

pusă la încercare iese întotdeauna biruitoare. 

De aceea vindecarea poate surveni, doar ca un răspuns la credinţă, 

întărită şi prin construcţii votive
9
 alături de făgăduiala ca membri comunităţii 

să facă periodic acolo procesiuni religioase în semn de aducere aminte şi 

pocăinţă(Douglas J.D., 1995, p. 1168).  

                                                                                                                            
clădiri ale Vienei, inclusiv), palatele Schonbrunn al prinţului Eugen de Savoia şi al familiei 

Trauson. A murit înainte de a încheia lucrările la Karlskirche (Biserica închinată Sf. 

Borromeo – 72m), finalizate de fiul său Emanuel în 1737, care i-a preluat şi postul de arhitect 

al curţii. 
7
 În Viena, pe strada pietonală și comercială Graben, se înalţă monumentul baroc Pestsaule 

(Coloana ciumei) numită şi Dreifaltigkeitssaule (Coloana trinităţii), ridicată de împăratul 

Leopold, după ciuma din 1687-1693. Coloana înfăţişează sfânta treime cu o statuie a 

împăratului rugându-se în vârf. Un grup statuar întitulat Credinţa biruie ciuma, decorează 

partea sudică a coloanei. 
8
 Vezi, Cartea lui Iov, Ecleziastul, Cartea lui Iona, Cartea lui Ruth, Cântarea Cântărilor, 

traduse şi comentate de P. Creţea, 1995, p. 15-42. 
9
 Obiectele votive sunt cele realizate sau oferite, în urma unei promisiuni făcute divinităţii 

aşa cum sunt: tablouri, monumente, etc. 



 308 

În acest context, trebuie luat în considerare că una din cele mai mari 

spaime ale acelei perioade a fost ciuma neagră. denumită şi pestă. În cultura 

populară, călărețul apocaliptic al calului alb este însăși pustiitoarea Ciumă.  

Jertfele umane datorate acestui flagel au fost imense. Boala extrem de 

ucigătoare, era provocată de bacteria Pasteurella pestis din familia 

Brucellaceae, transmisă de la şobolan la om, prin intermediul puricilor. 

Originară din Asia, epidemia a făcut mari ravagii în Europa, mai ales în 

secolul al VI-lea, al XIV-lea, apoi adesea din secolul al XV-lea, până în 

secolul al XVIII-lea, când a dispărut de pe acest continent. Ea s-a răspândit 

prin contaminare, mai întâi în porturi, apoi pe arii extinse în toate zonele 

continentului fiind frecventă mai ales la populaţiile deficiente fiziologic 

grupate în comunităţi şi aglomerări  cu o igienă primitivă.  

Şi acest teritoriu, ca întregul continent a fost lovit, în mai multe valuri 

de cumplitul flagel. Una dintre primele epidemii consemnate, a fost cea din 

perioada anilor 1509-1511, urmată de altele în 1533 şi 1603. De fiecare dată, 

se pare că escaladarea epidemiilor a fost legată de prezenţa în zonă a trupelor 

turceşti sau tătare, de foamete şi lipsurile de tot felul generate de calamităţile 

naturale. În anul 1731 ciuma cucereşte din nou Timişoara şi întreg Banatul 

adusă de data aceasta de soldaţii trupelor imperiale austriece. Timp de șase 

ani Banatul şi Crişana au fost deosebit de afectate de asemenea dezastre, 

datorate ploilor excesive, căderilor de grindină, temperaturilor scăzute şi 

inundaţiilor, care au compromis recoltele de cereale şi viţa de vie. 

(P.Cernovodeanu, P.Binder, 1993, p.148), astfel că, în momentul intrării Imperiului 

habsburgic în noul său război împotriva Porţii Otomane, subnutriţia 

populației a facilitat extinderea epidemiei. Acest fapt explică în parte și 

slabul randament militar al imperialilor în acest conflict încheiat în 1739 cu o 

înfrângere pentru Austria
10

.  În mod deosebit în anii 1737-1739  aceste locuri 

au fost pustiite de ciumă într-o formă deosebit de virulentă, despre care, 

Nicolae Stoica de Haţeg, a consemnat că au fost “pre-aicea doi ani făr-de-

bucate, foamete, apoi şi moartea ciumei se ivi”
11

.  

 La scurt timp, în 1738, datorită acestei boli, numărul morţilor a fost 

atât de mare încât a fost nevoie să se ardă cadavrele, această epidemie fiind 

                                                 
10

 Cronicarul bănăţean, popa Nicolae Stoica de Haţeg, menţionează că după ce au pătruns în 

Bosnia, detaşamentele imperiale, au suferit mult de căldură, ce “Adusă scursură, dezinterie, 

boală a inimii şi puterea estraihilor scădea “ (N. Stoica, p. 170), iar la Belgrad, “împărăteştii 

erau bolnavi; ciuma spărgea ţara”( N. Stoica, p. 178, P. Cernovodeanu, P. Binder, 1993, 

p.139) 
11

 Detalii despre această epidemie, vezi: M. Teleguţ, 1981, p. 720-727;  P. Cernovodeanu, P. 

Binder, 1993, p.150-151. 
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considerată ca una din cele mai mari din Banat şi Transilvania
12

. Efectele ei 

au încetat brusc în 1740. (Lanevschi, Ujj, 2007, p. 154)
13

.  

Ca peste tot în Europa Centrală autorităţile foloseau măsuri obişnuite 

în asemenea situaţii. Cioclii anume angajaţi, duceau morţii în cimitirul din 

afara localităţii. Pe bolnavi nu-i îngrijea nimeni, deoarece nu se cunoştea nici 

un remediu. Ei rămâneau deobicei ascunşi în locuinţe, aşteptând să le vină 

sfârşitul. Se încercau şi unele practici superstiţioase, “diavoleşti” şi 

“vrăjitoreşti” menite să îndepărteze “duhul rău” al ciumei, manifestări, 

interzise de stăpânire şi biserică. În întreg spaţiul balcanic şi al Europei 

răsăritene, ciuma era închipuită ca o femeie bătrână şi urâtă, împotriva căreia 

se puteau lua următoarele măsuri de protecţie magică: circubulaţiuni rituale 

în jurul localităţii, prcticate de femei vârstnice, fără veșminte şi cu părul 

despletit, prohodul şi bocirea păpuşii ce figura ciuma, coacerea unor pogace 

de “cinstire a ciumei şi altele (I. Evseev, 1994, p. 40). Conform unor surse 

contemporane acestor evenimente, s-au înmulţit cazurile de dezgropare a 

unor persoane “vinovate” de aducerea ciumei şi ţintuirea lor cu câte un 

ţăruş, pentru a nu se mai transforma în strigoi care invocă moartea ( P. 

Cernovodeanu, P. Binder 1993, p. 189).  
În iconografia monumentală catolică a acestor locuri, această ideie, și-

a găsit consacrarea și prin construcțiile votive denumite și Monumente ale 

Ciumei, Pestei (Pestsaule) sau ale Legământului. În localitățile din zona 

estică şi centrul imperiului habsburgic, sunt specifice obeliscurile sau 

coloanele ca un simbol al razelor solare, culminând cu statuia Sfintei Treimi, 

misterul central al credinţei şi vieţii creştine. Construcţiile au un grad diferit 

de complexitate şi grandoare determinat de numărul registrelor şi a 

personajelor. Toate însă erau concepute după o structură radiară, pentru a 

putea fi aşezate într-o piaţă publică. Succesul lor propagandistic se datora în 

mod deosebit simplităţii iconografice, fiind prezentate doar personaje ale 

căror legendă era foarte bine cunoscută, repertoriul sfinţi taumaturgi care s-

au remarcat cu opere de binefacere în acest domeniu: Maria, Nepomuck, 

Boromeo, Anton
14

.
.
  

                                                 
12

 În Aradul Nou, Cimitirul Pestei (victimelor holerei), a fost amplasat pe actuala stradă 

Adam Muller Guttembrunn, spre canalul Țiganca. Acolo (azi grădina familiei Ludwik) exista 

o cruce din lemn, ridicată (probabil) în 1738. În  1855, a fost înlocuită cu una din gresie, 

existentă și în prezent (Truță, Demșea, 2007, p. 9) .   
13

 De la această dată, deşi a mai fost semnalată local până la începutul secolului al XX-lea, 

autorităţile imperiale au adoptat un sever serviciu de carantină la hotarele provinciilor, 

ferindu-le astfel de contaminările din afară.  
14

 Comunităţile ortodoxe l-au consacrat pe Sfântul Haralambie, supranumit “Vindecătorul 

de ciumă” ca protector divin care-i apără împotriva tuturor molimelor. Este sărbătorit la 1 
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Primul monument votiv
 

pentru ciumă al Sfintei Treimi, 

(Dreifaltigkeitssaule) din Banat, ridicat în spațiu deschis, după prototipul 

Vienei a fost sfințit în Timişoara la 23 noiembrie 1740 (Vlăsceanu, 2005, p.30). 

Acest lucru a fost stabilit de comunitatea catolică a oraşului încă din 1739, 

când într-un cadru ritual s-a făgăduit Divinităţii, că odată cu încetarea 

acestei molime vor avea loc procesiuni religioase în fiecare an, la 5 mai. A 

fost de fapt, ofranda adusă lui Dumnezeu, de cei care au scăpat cu viaţă din 

această grea încercare.  

În aceeaşi manieră, la Cluj, Anton Schuchbauer
15

. a conceput în anul 

1744, ca un ex-voto după o epidemie de ciumă, o sculptură care o reprezintă 

pe Maria Protectoare, printr-un baroc nu numai matur ci şi de calitate. În 

acest plan Sfânta Maria este intercesoare făcând legătura între trinitate şi 

lumea materială
16

. 

După modelul Timişoarei, unde a fost așezat cel mai cunoscut şi 

elaborat monument din întregul Banat, la scurt comunitățile catolice au 

ridicat asemenea lucrări şi în alte localități, consacrându-le același caracter 

votiv.  

Chiar dacă tipul primordial vienez a fost păstrat, se constată, datorită 

costurilor ridicate, o diminuare a numărului reprezentărilor, odată cu 

rusticizarea lor. În județul Arad, acest lucru se observă la monumentele din 

Arad, Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Tisa Nouă, Frumușeni, Aluniș, Zăbrani, 

Neudorf, Zădăreni, Vinga, Sântana. 

 

1. Arad  (1751 - 1882)      
 În Arad, Obeliscul Sfintei Treimi, s-a realizat la solicitarea cetăţenilor 

etnici germani de confesiune romano-catolică, dorinţă exprimată încă din 

1732, primul an al marii epidemii de ciumă. A fost desemnat în acest sens un 

comitet, care în 1745 a comandat lucrarea unui atelier specializat din Buda. 

Manopera şi materialul constructiv au fost evaluate la un preţ de 

6.000 de guldeni.  Complexul statuar de inspiraţie barocă, cu structură 

trilobată a fost cioplit în gresie gălbuie, lucrarea fiind atribuită de unii, lui  

                                                                                                                            
februarie. 
15

 Anton Schuchbauer (m. 1785), sculptor austriac, care activează în Cluj, după anul 1740, 

împreună cu germanul Johann Nachtigall (1717-1761). Colaborarea lor s-a finalizat prin 

executarea amvonului de la biserica Sf. Mihail, Pescuitul miraculous, Cristos în casa 

Martei, ca şi imagini de evanghelişti, îngeri şi părinţi ai bisericii. A.S. a mai executat statuile 

de pe aticul palatului Banffy şi diferite zeităţi ale antichităţii : Marte, Minerva, Apollo, 

Diana, Heracle, Perseu..(Florea, 1991, p.513). 
16

 Vezi: Coloana Mariei, sau a ciumei din Bad Radkersburg (Austria) – 1681.  
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Anton Horger.
17

 În cursul anului 1746, părţile componente ale statuii au fost 

transportate pe apă, până la Arad.
18

 Odată ajunse, au fost montate, în centrul 

Pieţei Principale, (azi Piaţa Avram Iancu) a “Oraşului German”, în faţa 

vechii primării
19

. (Petri, 1985, p. 319). Ridicare statuii pe acest loc a determinat 

şi schimbarea denumirii locului respective care s-a numit începând cu anul 

1746, Piaţa Sfintei Treimi
20

. 

Până în 1870, Piața Sfintei Treimi (azi Piaţa Avram Iancu) a fost 

centrul politic şi comercial al Aradului, primăria fiind adăpostită într-un 

edificiu baroc modernizat în perioada 1769-1770. Vechea clădire de la nr. 

16, a fost demolată, în 1889, în locul ei ridicându-se proprietatea 

comerciantului de vinuri Domany Iştvan (Lanevschi, 1996, p.156,157). 

Principala constucţie care a schimbat configuraţia acestui spaţiu a fost 

clădirea noului teatru, 1872-1874, care a delimitat  clar Piaţa Avram Iancu, 

un spaţiu dreptunghiular, închis pe toate laturile sale. (Foto 3).   

Descrierea construcţiei, se poate face cu aproximaţie, doar după 

imaginile pictuale existente şi prin analogie cu monumentul similar din 

                                                 
17

Anton Horger, a sculptat basoreliefurile de pe piedestalul Coloanei Sfintei Treimi din 

Budapesta (1691-1709) 
18

 În această perioadă, ca dealtfel în antichitate şi tot evul mediu transportul pe apă era mult 

mai ieftin decât cel rutier. După anul 1729, austriecii organizau caravane de transporturi pe 

Mureş şi mai departe pe Tisa şi Dunăre. Ele cuprindeau sare, produse agricole constând din 

cereale, fructe, cherestea provenită din pădurile Transilvaniei, ducând în amonte produse 

manufacturiere. După regularizarea cursului Mureşului, făcută de austrieci în a doua 

jumătate a secolului al XVIII-lea, importanţa lui navigabilă sporeşte. În “Harta râurilor 

navigabile cu plute şi cu vapoare din Europa Centrală “, întocmită de locotenentul Jelussing 

Omar, Mureşul se prezintă din punctual de vedere al navigaţiei astfel: partea nenavigabilă 

de la izvoare până la Remetea, între Remetea şi Târgu Mureş, navigabil pentru plute, între 

Târgu Mureş şi Săvârşin cu vapoare de râu, în jos şi în sus, iar de la Arad, în aval cu vapoare 

cu abur numite Dampfschiffe. În felul acesta teritoriul era conectat la o importantă reţea 

comercială şi cu siguranţă, dezvoltarea lui ulterioară a depins în mare măsură de acest lucru 

(E. Anghel 1994). 
19

 Autorul unui ghid contemporan al monumentelor oraşului Arad, Ujj János, aproximează 

faptul că acest monument din anul 1746 ar fi stat undeva în mijlocul pieţii în faţa vechii 

biserici romano-catolice minorită. Aceeaşi ideie o împărtăşeşte şi H. Medeleanu, 2oo8, p. 

53) ceea ce nu corespunde stării de fapt. În sprijinul nostru evocăm litografia executată în 

tuş negru, cu ocazia vizitei arhiducelui Ştefan, Palatinul Ungariei la Arad. Scena centrală a 

acestei litografii este reprezentată de cortul festiv imens, montat în faţa complexului statuar 

al Sfintei Treimi, în fundal fiind vizibil edificiul cu un singur etaj al Primăriei vechi. 

(Complexul Muzeal Arad, Colecţia de istorie, M. F. nr. inv. 1031). 
20

 Suprafaţa pieţei, se întindea atunci până în dreptul străzii Mihai Eminescu (Herren gasse, 

Deak Ferenc ut.)  După evenimentele din anul 1848, spaţiul respectiv a purtat numele de 

Haupt Platz, adică Piaţa Principală, iar în perioada anilor 1867-1819 Szabadsag Ter, astăzi, 

Piaţa Avram Iancu. 



 312 

Aradul Nou. În mod sigur însă, abaca obeliscului, decorată cu palmetă 

suprapusă peste rozetă, se continua cu o protuberanţă, alcătuită din volute şi 

incizii ilustrând un nor, care susţinea elementele convenţionale ale Sfintei 

Treimi: doi bărbaţi de vâste diferite, egali ca mărime în poziţie aşezată. În 

stânga Isus Hristos, sprijinind crucea, iar în dreapta, la vârsta senectuţii 

Dumnezeu-Tatăl.  Peste imaginea celor două personaje, care se înscrie într-

un cerc imaginar, s-au ţinând cont de volume într-o sferă, a fost montat 

simbolul Duhului Sfânt, un porumbel cu aripile desfăcute într-un zbor 
descendent.  

Sfinţirea sărbătorească a acestui complex statuar a avut loc în anul 

1751, în prezenţa oficialităţilor oraşului şi a unui public numeros. Slujba 

religioasă a fost îndeplinită de către episcopul Cenadului, Franz Eugen 

Edler von Limburg. (Petri, 1985, p. 319). 

La scurtă vreme după ridicarea monumentului votiv, au fost dăltuite, 

atât pe faţa nordică, respective cea sudică, inscripţii-cronostih, în limba 

latină, după cum urmează:  Spre nord:“Hanc VotIVae pIetatIs StatVam eX 

sIgno honorIs ereXerVnt benefaCtores AraDIenses” adică, în traducere : 

„Această statuie votivă au fundat-o binefăcătorii arădeni, cu onoare, în 

semn de pietate”; respective spre sud : “Pro Lve eXstInCta VnI trInaeqVe 

DeItatI Vota AraDIenses DeVote soLVere”, ceeace înseamnă : ”După 

încetarea molimei, arădenii s-au achitat, în semn de legământ, faţă de 

Sfânta Treime Divină” (Lakatos Otto, vol. I, p. 135).  

Intervenţiile ulterioare asupra acestei ofrande votive de pietate 

barocă (Petri, p. 319), au avut loc începând din anul 1776. (Lakatos, I, p. 138). 

După mai bine de o jumătate de secol, în anul 1818, monumentului i s-au 

adus modificări importante. Astfel, văduva Anna Novkin a suportat 

cheltuielile aferente lucrărilor de protejare a soclului trilobat cu stâlpi de 

piatră şi o împrejmuire octogonală din stâlpi legaţi între ei cu lanţuri 

metalice. Ulterior acestea au fost înlocuite cu un gard metalic din fier forjat. 

În anul 1823, comerciantul Alexander Anninger a oferit un altar pictat în 

culori de ulei, lăcătuşul Johann Geml a montat şase sfeşnice, iar în anul 

1825, spaţiul de protecţie a fost pietruit (Lakatos Otto, I, p.138). Se mai 

consemnează faptul că, în anul 1827, văduva Novkin a cheltuit 600 de 

florini pentru înoirea decorativă a lucrării. În jurul acestui monument, în 

perimetrul Pieţei Sfintei Treimi au avut loc la 17 august 1834, festivităţile 

prilejuite de înmânarea de către baronul Orczy Lorincz, primarului Heim 

Domokoş a Diplomei de Oraş Liber Regesc. 

În anul 1853, se pare, a avut loc o ultimă renovare înainte de 
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presupusa mutarea sculpturii în Aradul Nou
21

. Înscripţia dăltuită atunci, în 

limba latină, era următoarea: “Hi tres unum. Renov. 1853” adică Aceștia 

trei sunt unu. Renovat 1853 (Lakatos, I, p. 135).   

Spre sfârşitul secolului, în anul 1882, datorită unor importante 

sistematizări ale oraşului şi noii configuraţii politice determinate de regimul 

dualist, monumentul a fost demontat şi transportat probabil în vechiul 

cimitir al Aradului, azi Complexul Comercial Kaufland şi străzile din 

preajmă
22

. Ultimul preşedinte ales al Comitetului  Statuii,  menţionat în 

anul 1881, a fost meşterul sticlar Johann Jamnitzky (Lakatoş, I, p. 139). 

Cauzele demolării trebuie căutate atât în starea de avansată 

degradare a monumentului, cât şi în conjictura politică a perioadei 

respective 

Mutarea centrului administrativ al municipiului, prin construirea în 

anul 1876 a noii primării nu trebuia să afecteze rămânerea în continuare pe 

acel loc a monumentului. Nici chiar începerea lucrărilor la noua clădire a 

teatrului, în anul 1872, urmată de inaugurarea acestei instituţii după doi ani 

nu era de natură să perturbe existenţa statuiei. A contat desigur stadiul 

avansat de uzură şi degradare, în care a ajuns, construcţia, un monument 

ieftin, cu elementele artistice de mare simplitate, care nu merita să fie 

reparat şi expus în centrul unui oraş prelucrat urbanistic şi împodobit cu 

noile clădiri monumentale ale Pieţei şi noului Bulevard. Din punct de 

vedere politic se avea în vedere şi faptul că statuia a rămas o expresie a 

                                                 
21

 Corespunzător, Fişei monumentului, întocmită sub îndrumarea Academiei RPR, în anul 

1953 (vezi, N. Cârstea, N. Dumitraşcu, 1953), care citează ca informaţie “Historia domus” 

prin preotul, Kleinniger Nicolae, “fondarea monumentului a avut loc în anul 1856, de către 

familia Watz Nicolae. 
22

 După unii autori: Szollossy Karoly (1883), informaţii reluate de alţi istorici arădeni, se 

menţionează transportul şi montarea acestei lucrări în Aradul Nou, în urma unei donaţii din 

1882, lucru care nu corespunde adevărului. Astfel, Comisia de supraveghere a Palatului 

Cultural, în şedinţa din 8 mai 1925, deliberând asupra raportului înaintat de directorul 

Palatului Cultural (Lazăr Nichi, n.n.), cu privire la piesele din monumentul votiv al Sf. 

Treimi ce odinioară era ridicat de către locuitorii oraşului în Piaţa Avram Iancu în 

amintirea ciumei ce a decimat oraşul în 1739, a adus următoarea hotărâre: 1. Piesele care 

în prezent se află ca ruini fără valoare în cimitirul vechi, se vor transporta la Palatul 

cultural şi se vor păstra în subteran, până la altă dispoziţiune. În baza acestei Hotărâri, cu 

onoare, rog Consiliul Comunal, să binevoiască a dispune, ca serviciul economic, împreună 

cu serviciul tehnic, să ia măsurile necesare, pentru transportarea acestor piesede piatră, la 

Palatul Cultural, unde se vor păstra în aşa numitul lapidarium ce se va aranja în 

subteranul edificiului.  (AN Arad, PMA, D. 16/1925, fila18, 19, 30) Deoarece, acest lucru 

nu a fost îndeplinit, primarul municipiului, a intervenit energic în 1926, emiţând în acest 

sens, serviciilor de specialitate ale instituţiei, o nouă decizie.(AN Arad, F. PMA,  D. 

16/1926, fila, 82). 
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vechii autorităţi imperiale înainte de de dualism. Autorităţile locale cât şi 

cetăţenii oraşului, susţinuţi de primarul Atzel Peter, opinau deschis pentru 

ridicarea pe aceste suprafeţe a două noi monumente. Astfel încă din anul 

1867, a fost lansată colecta publică pentru ridicarea unui Memorial pentru 

cei 13 Generali Eroi ai Revoluţiei maghiare de la 1848. Această acţiune 

finalizată la 6 octombrie 1890 prin dezvelirea ansamblului statuar 

Memorialul Martirilor, în spaţiul ce purta deja un nou nume, Piaţa 

Libertăţii, a lăsat în umbră cel de al doilea proiect, referitor la o nouă 

statuie a Sfintei Treimi. 

 

2. Arad (1901) 

 Ideia ridicării unui monument al Sfintei Treimi în Arad, după 

demolarea celui vechi  (1876), a fost reluată după mai mult de două decenii 

și încheiată printr-o lucrare care se abate de la modelul general, concepută 

într-o viziune modernă. În urma concursului organizat de Primărie în 1899, 

a fost declarat câştigător proiectul propus de Rona Joszef. (Foto 4). 

Remarcabil sculptor  maghiar, Rona Joszef (1861-1939) este autorul 

a unui număr impresionant de busturi şi alte lucrări monumentale, mai 

cunoscute astăzi fiind: statuia ridicată reginei Erszebet  la Godollon, 

monumentele consacrate pricipelui Eugen de Savoia în cetatea Buda, lui 

Kossuth Lajos în Miskolc şi Rozsnyo, Zrinyi Miklos în Budapesta, Klapka 

Gyorgy din Komarom sau lucrările care împodobesc Muzeul din Târgu 

Mureş. 

Monumentul așezat în dreptul Teatrului Municipal (azi fațada 

Teatrului Clasic Ioan Slavici), a fost inaugurat festiv, în ziua de 2 iunie 

1901, în prezenţa publicului, a oficialităţilor oraşului şi a unor invitaţi. La 

slujba de sfinţire, oficiată pe un timp canicular, de către părintele paroh 

Csak Cirjek, corul condus de Sperber Frgyes a prezentat un Oratoriu, iar 

orchestra fabricii de vagoane s-a remarcat prin interpretarea unei piese din 

creaţia muzicală a lui Beethoven.   

Odată cu finalizarea lucrărilor noii Biserici Romano-Catolice 

(1905), statuia a fost din nou sfinţită. În anii următori, respectându-se 

Făgăduința din 1732, cu prilejul sărbătorii din Duminica Sfintei Treimi din 

3 iunie, serviciile divine se desfăşurau în aer libe ritmic prin amenajarea 

unui altar adăpostit de un cort, ridicat în preajma monumentului. Slujbele 

religioase se mai organizau simultan în alte trei altare improvizate 

amenajate la alegere  în casele Daranyi, Domanyi (P-ţa Avram Iancu), la 

Prima Bancă Ardeleană de Credit, în faţa Caselor Steigerwald (Bulevardul 

Revoluţiei), Locs (str. Vasile Alexandri) şi Verbos.Toate acestea, erau 

ornate conform tradiţiei, cu ramuri verzi şi ghirlande cu flori (A.N Arad, F. 
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PMA 1921-1924, D 21/1924, fila 29).  
Demolat în anul 1962, monumentul a fost restaurat în 2008 şi aşezat 

pe locul iniţial, după parcurgerea, începând din 1990 a mai multor etape
23

. 

Se prevedea ca piesele Monumentului Sfânta Treime, să fie recuperate, 

restaurate, completate şi montate pe vechiul amplasament din faţa Teatrului 

Clasic Ioan Slavici, la 40,0 m de imobil, în zona spaţiului verde existent. Se 

avea în vedere faptul că după demolare, piesele metalice au fost expuse în 

interiorul Bisericii Romano-Catolice, iar 38 din cele 59  blocuri de calcar, 

originale, mai existau, fiind conservate prin grija lui Tivădar Şandor, 

parohul bisericilor din Gai şi Sânpaul. Restaurarea a fost încredințată 

sculptorului arădean Kocsis Rudolf 
24

, după un proiect întocmit de arh. 

Şandor Ştefan
25

. S-a ţinut cont de lucrarea arh. Miloş Cristea
26

, care a 

                                                 
23

 Au fost întocmite următoarele acte administrative: HCLM 59/27.09.1993, care au aprobat 

eliberarea unui Certificat de Urbanism pentru reamplasarea lucrării. Ulterior a fost emisă 

Hotărârea 276/14 noiembrie 2005 a Consiliului Local prin care a fost aprobat Planul 

Urbanistic de Detaliu 420/2005 elaborat de SC Renovaţio Nova SRL, cu tema: 

Reamplasarea Monumentului Sfintei Treimi, pe Bulevardul Revoluţiei 103, în faţa Teatrului 

Ioan Slavici. Au fost luate în considerare următoarele: Iniţiativa Primarului, exprimată prin 

expunerea de motive 43049/8.11.2005; Raportul favorabil al Serviciului de Construcţii şi 

Urbanism nr. 43049/8.11.2005; Avizul Comisiei de Monumente istorice şi Situri 

Arhitecturale nr. 728/29.07.2005; Avizul Comisiilor de specialitate ale CLM, alte acte 

normative. Autorizaţia de construire nr 1678/22 noiembrie 2006, s-a eliberat pe baza 

proiectului elaborat de SC Renovaţio Nova SRL. Lucrările au fost avizate de Direcţia pentru 

Cultură Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Arad cu nr. 260/ZP/26.09.2006. 
24

 Kocsis Rudolf, (n. Chişineu Criş, judeţul Arad, 1963, studii Iaşi, 1988) sculptor cunoscut 

în lumea plasticienilor mai ales prin conceptele sale de sacralizare a spaţiului, prin 

capacitatea de a  generaliza formele arhaice, a celor care poartă povara timpului. Artistul 

pătrunde ideatic, fără nostalgie, în lumea antică şi medievală fiind fascinat de simplitatea 

formelor, cărora le dă conotaţii noi, într-o reprezentare modernă. Preia istoria exclusiv 

printr-o viziune artistică neinteresându-l naraţiunea evenimentelor care au avut loc. În felul 

acesta obiectele vechi primesc o identitate nouă, într-o explozie de fantezie creatoare 

(Medeleanu, 1996, p.131). Pentru indeplinirea demersului său artistic, foloseşte din plin 

virtuţile sculpturale ale esenţelor lemnoase, folosindu-le atât în planurile sale 

tridimensionale cât şi în cele picturale (Angel, 1991, p.4). În sculptura monumentală, 

Kocsiş Rudolf este cunoscut prin : Pieta, sculptură în piatră, expuse în faţa Bisericii 

romano-catolice din satul Ţipari, comuna Sintea Mare, bustul în bronz al lui Moise Nicoară, 

aşezat  faţa liceului omonim din Arad şi al Sfintei Gizela din Gai (2009) sau restaurarea şi 

reaşezarea în anul 2008 pe locul iniţial a Monumentului Trinităţii, demolat în anul 1972 şi a 

monumentului Libertatea, din Parcul Reconcilierii. 
25 Sandor  Ştefan Alexandru Sandor (1951-2013), arhitect diplomat, absolvent al Facultăţii 

de Arhitectură din Timişoara (1970-1975 ; 1990-1993), membru al Ordinului Arhitecţilor 

din România, Uniunii Naţionale a Restauratorilor (UNRM), Asociaţiei de Ocrotire a 

Monumentelor din Transilvania Kelemen Lajos, distins Ordinul Sanctus Stephanus Magnus 

din partea Patriarhiei Ortodoxe Române, pentru Biserica Mănăstirii din Gai. În 1992, 

împreună cu arh. Şerban Gubovici şi colectivul format din sing. Liviu Hanţu, tehn. Adrian 
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identificat şi numerotat cele 38 pietre găsite la Sâmpaul, acestea fiind 

restaurate, la volumele iniţiale cu piatra artificială de tip Steimasse. Au fost 

recioplite muchiile ornamentele, volumele, după care feţele blocurilor au 

fost şlefuite 

Pentru completarea fragmentelor de travertin ale obeliscului, sparte 

sau dispărute s-a folosit calcar alb cenuşiu, cu nuanţe deschise, din cariera 

de la Băşchioi – Dobrogea, ancorate cu 60 de cârlige metalice (scoabe) 

fixate cu plumb. Alegerea marmorei s-a făcut pe baza recomandărilor 

Institutului de Cercetări Experimentale Interdisciplinare, Laboratorul de 

Petroarheometrie şi Artefacte Arheologice, prin folosirea unor probe martor. 

S-a considerat, că aceasta corespunde cel mai bine texturii pietrelor vechi, 

având o structură calcaroasă şi cromatică apropiată. Deşi seamănă cu 

originalul, roca folosită este diferită, putând fi astfel subliniate mai bine 

zonele restaurate.  

Deoarece, prin modificarea structurii stradale a Bulevardului 

Revoluţiei, înălţimea de călcare s-a modificat cu aproximativ 50 cm, a fost 

necesară ridicarea întregului monument prin turnarea peste vechea fundaţie 

(6/6/1,4 m) a unui radier din beton armat de 5,03/5,17 m.  

Lucrarea cu o înălţime totală de 12,70 m, este alcătuită dintr-un 

obelisc cioplit în travertinul dur al carierelor din Paty (Ungaria)
 
, alcătuind o 

compoziţie în trei registre: cel inferior - un piedestal în trepte, cel mijlociu 

care susţine prin adosare pe latura nordică altoreliefurile din bronz şi partea 

superioară  în capătul căreia a fost montată o rozetă.  

Părţile metalice au fost turnate la atelierele Beschorner din Viena şi 

condensate sub forma unui medalion. În această formă geometrică au fost 

înscrise două din personajele treimii: Tatăl şi Fiul. În vârful coloanei pe o 

tijă înfiptă într-o sferă, a fost fixat un porumbel în zbor, înconjurat de raze, 

simbol al Sfântului Duh. (Foto 5). 

                                                                                                                            
Pătraşcu, au înfiinţat Biroul de Arhitectură SC Renovaţio Nova SRL cu specific de 

proiectare generală în arhitectură şi lucrări de conservare-restaurare a clădirilor cu valoare 

de patrimoniu. Este coautor al conceptului  Hist Urban pentru reabilitarea Centrului vechi 

al Aradului şi numeroase alte lucrări de restaurare a patrimoniului cultural imobil. 
26

 Milos Cristea,  (n. Arad, 1931 – m. Arad, 2003, studii Bucureşti), arhitect.   A ocupat 

diferite funcţii, în cadrul Institutului de Arhitectură din Arad, conferenţiar universitar 

(1971-1983), la Institutul Politehnic Traian Vuia din Timişoara, Catedra de sistematizare şi 

urbanism. A proiectat faţada actuală a Teatrului de Stat, Hotelul Astoria (Continental), 

blocul de locuinţe Libelula, coautor alături de Emil Vitroel şi Ionel Munteanu a 

Monumentului Eroilor de la Păuliş. S-a remarcat prin iniţiativele consacrate protejării şi 

valorificării patrimoniului cultural, de arhitectură şi istoric al Aradului, prin studiile şi 

proiectele de sistematizare a cartierelor. În anul 2003, a primit titlul de Cetăţean de Onoare 

al Aradului.     
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Formatul în medalion pe înălţime, a reliefului adosat coloanei, 

accentuiază verticalitatea monumentului. El face ca figurile reprezentate să 

pară mai înalte, indicând în acelaş timp imaterialitate, biruinţa asupra 

greutăţii gravitaţionale. Deoarece acestea sunt înscrise într-un oval, pierd și 

simetria centrică. Dealtfel spre deosebire de Renaştere, care a îndrăgit 

cercul ca fiind forma perfecţiunii cosmice, faza manieristă a Barocului, în 

care se poate înscrie şi acest monument,  şi-a ales elipsa puternic încordată, 

care contrapune ambivalenţa rotunjimii (Arnheim, 1995, p. 113). Vioiciunea 

acestui model geometric este dictată nu atât de compoziție ci mai ales  de 

decor. Ovalul constitue şi un pretext de rotunjire a colţurilor, potrivindu-se 

astfel mai confortabil subiectului religios. Cel vertical, folosit de Rona 

Joszef în acest monument, i-a dat posibilitatea încadrării capetelor celor 

două personaje, mult deasupra centrului figurii, conferindu-le astfel un loc 

compoziţional aparte. În plus solemnitatea simbolismului existenţei a doi 

poli, aşa cum are elipsa, face opera de artă mai vie
27

. Elipsa concepută prin 

relieful adosat obeliscului este suficient de lungă şi plată pentru a dobândi şi 

calităţile unui dreptunghi. Laturile  acestuia pot fi lesne marcate prin 

sceptrul vertical din mâna stângă a Tatălui şi torsul lui Isus Cristos. În 

ansamblul său monumentul se constitue astfel într-un centru de vectori
28

, 

îndreptaţi spre exterior. (Foto 6).   

Din compoziţia adosată pe faţa nordică a coloanei, pot fi descifrate 

mai multe microteme
29

, care crează privitorului  motivaţii puternice să le 

coreleze cu surse din afara lucrării. Astfel, Isus Cristos domină scena prin 

poziţionarea sa spre stânga privitorului. Atitudinea de linişte şi relaxare, î-l 

distinge de celelalte microteme: jocul zburdalnic al îngerilor, uşoara plutire 

a veşmintelor, poziţia hotărâtă şi ireconciliantă a Tatălui. Corpul atent 

modelat, este întors prin răsucirea umerilor. Această atitudine este activată şi 

de poziţia laterală a braţelor, după cum aşezarea picioarelor sale, defineşte şi 

realizează mişcarea contrară a bazinului. Privirea într-o parte, gesturile 

opuse ale braţelor, din care unul îmbrăţişează crucea, iar celălalt îndoit spre 

piept îmbină compasiunea cu dominarea. Principiul static al veşniciei este 

armonizat prin contrastul izbitor creat de valul crescând al mişcării braţului 

său drept, într-o curbură puternică care alături de o uşoară întoarcere a 

capului exprimă dinamismul. Este tocmai inefabilul misterului lui 

Dumnezeu-Fiul, ca o sinteză a nemişcării şi mişcării, absolutul filosofilor, 

                                                 
27

 După Fussel (1979), oriunde sălăşlueşte viaţa, dualitatea polilor iese în relief (vezi şi 

Arnheim, 1995, p.115). 
28

 Vectorii sunt forţele generate de formele şi configuraţiile obiectelor vizuale. 
29

 Microtema este o versiune mică, foarte abstractă a subiectului unei lucrări de artă. 
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actul pur al teologilor. Curbele corpului său exprimă atenţia supremă şi 

cuvântul său: “Tatăl este în Mine, tot ceeace are Tatăl este în Mine” Această 

atitudine alături de poziţia relaxată a picioarelor, îl caracterizează ca pe unul 

din centri nodali ai compoziţiei. În timp ce Fiul într-o construcţie 

monumentală degajă o pace hieratică, atitudinea Tatălui este cuprinsă de 

mânie, constituind un alt puternic centru de energie. Poziţia corpului, 

striaţiunile pântecelui şi a muşchilor costali subliniază acest lucru. Volumele 

sunt amplificate desemnând expresia, cuvântul, desfăşurarea, revelaţia. 

Devierea poziţiei capului cu bărbia spre piept, accentuată de neorânduiala 

bărbii încordarea diafragmei abdominale şi concentrarea aprigă a privirii, 

introduc un  vector oblic precum raza unui far. Motivaţia tulburării sale este 

mulţimea păcătoşilor, o gloată absentă în lucrare dar care se simte pe undeva 

în zona staţiei de tramvai şi căreia  îi vorbeşte cu mânie şi reproş, 

reamintindu-i Poruncile Sale: “Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău…”. 

Volumul torsului încordat de furie poate fi privit ca bază şi agent central al 

acţiunii, care-şi trimite impulsurile executorii spre extremităţi. În timp ce 

braţul său drept este ridicat energic şi ameninţător, stângul susţine cu 

delicateţe sceptrul, simbol axial al puterii şi autorităţii sale. Cele două figuri 

umane dominante, Dumnezeu - Tatăl şi Fiul, sunt aşezate alăturat, având la 

bază ca puncte de sprijin o sferă. Ele sunt despărţite  ca două făpturi diferite, 

fapt subliniat atât prin diferenţa de vârstă care-l separă pe un tată de fiu, cât 

şi printr-o axă centrală imaginară, pe direcţie verticală
30

, care porneşte din 

centrul globului şi se continuă  prin cruce şi obelisc spre zenit. Fiecare 

personaj este însă organizat în jurul a doi centri principali, în zona 

ombilicului şi a capului. Linia diagonală dintre ei prin aceste puncte, 

sugerează însă o întâlnire pe picior de egalitate, creind în acelaş timp iluzia 

dezvoltării statuiei pe înălţime. Unitatea ideatică şi estetică a monumentului, 

este asigurată şi prin alte modalităţi, exprimate cu subtilitate de către Rona 

Joszef. Continuarea striaţiunilor sternului Tatălui şi a pliurilor muşchilor săi 

abdominali cu îndoiturile şi cutele pânzei ce înfăşoară şoldurile şi o parte 

din coapsele Fiului, faldurile vaporoase ale pelerinelor, nimburile identice, 

sub forma unui cerc cu raze
31

 care le încoronează capetele leagă cele două 

                                                 
30

 Verticala este direcţia spaţială care indică centrul de gravitaţie. 
31

 Nimbul sau aura a reprezentat, în arta creştină, începând din secolul al V-lea simbolul cel 

mai vizibil al sacralităţii. Apare ca un cerc, sau disc aurit sau strălucitor care înconjoară 

capul sfântului, sau pluteşte deasupra acestuia. Inspirat din razele de soare care radiază din 

nori şi din coroanele vechilor zei greco-romani, cea mai simplă formă a nimbului este 

cercul simplu, fără podoabe, simbol al raiului, primii distinşi cu acesta fiind Iisus Hristos şi 

Mielul Sfânt. Ulterior acesta a devenit un atribut al îngerilor şi sfinţilor, Iisus Hristos fiind 

înobilat cu nimbul cruciform. Dumnezeu –Tatăl atunci când este prezentat singur, poartă un 
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personaje ale sculpturii, dar le leagă şi De Sfântul Duh simbolizat prin 

porumbel, sporind în acelaş timp tensiunea scenei.   

Baza reliefului este compsă dintr-o sferă simbol al perfecţiunii, 

înconjurat de norii teofaniei
32

 şi ai forţelor luminii, în care plutesc jucăuş, 

patru putto, îngeri cu al căror chip de copil,  semnifică nevinovăţia şi 

puritatea. Punerea piciorului pe acestă formă geometrică apare ca o luare în 

stăpânire a globului pământesc şi instaurare a autorităţii Sfintei Treimi. 

Astfel întreaga compoziţie se dezvălue printr-o structură coerentă 

emoţionantă prin realismul tulburător al imaginii şi echilibrul construcţiei 

interioare. 

Obeliscul, reprezentare simbolică a razelui soarelui, socotit şi un 

monument triumfal este înalt de 12 m.şi în secţiune patrată. În partea 

superioară, o tijă fixată, pe o sferă, susţine porumbelul în zbor, înconjurat de 

nimb.  Fragmentele de piatră suprapuse ale coloanei, prinse cu scoabe 

metalice rigidizate cu plumb au fost fixate într-un soclu robust, asemănător 

unui stereobat, profilat, fără decoruri sculpturale şi supraînălţat cu patru 

trepte. Toate elementele arhitectonice au fost confecţionate din acelaş 

material. Soclul  este incizat pe latura sa sudică cu textul: SIGNUM 

GRATIAE / 1746 – 1901 – 2997 / ARAD, adică.  Cornişa este ornată pe toate 

cele patru laturi cu denticuli. Sub cornişă, soclul este decorat cu un brâu 

ornamental relalizat din cruci cu braţele egale înscrise într-un cerc. 

Ornamente se mai observă şi la baza obeliscului unde construcţia este 

decorată cu două pamete alungite, dispuse orizontal şi poziţionate cu 

direcţia frunzelor opus una faţă de cealaltă. Semnătura autorului Rona Joszef 

se poate observa pe partea din spre vest a reliefului din bronz, răsfrânt peste 

obelisc. 

Baza şi axul monumentului sunt marcate printr-un dalajul din piatră 

naturală-granit.  Lateral, spre liniile de tramvai  a fost amplasat, un modul 

de gard, de protecţie, alcătuit din stâlpi  metalici legaţi cu un lanţ 

ornamental. Spaţiul din jur a fost gazonat.  

 

3.  Aradul-Nou (1795 ? - ?) 

Prima construcţie de acest fel din Aradul Nou
33

, a fost donată, de 

Benedikt Illy, de curând sosit din Pădurea Neagră (Germania). Existenţa 

                                                                                                                            
nimb triunghiular simbol al Sfântei Treimi. 
32

 Teofanie, însemnul apariţiei unei divinităţi. Norii deşi sunt simbol al ploii şi abundenţei, 

au un aer de mister, fiind vizibili dar imateriali, în schimbare continuă. Deoarece ascund 

existenţa din spatele lor, lăsând însă deschis drumul razelor de slavă, ei pot simboliza tronul 

divin, vehicule sau chiar mijloace de tăinuire. 
33

 Colonizarea cu șvabi a localității a avut loc în 1724. 
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monumentului ridicat în capătul străzii Constituţiei (Frankengasse), este 

atestat de un document emis în 7 iunie 1795, de conducerea obştei şi 

confirmat în târgul din Aradul Nou. În el se stipulează obligaţia comunei 

Aradul Nou, să întreţină în mod permanent, în bună stare şi să procure toate 

cele necesare pentru Coloana Sfintei Treimi, ridicate la capătul aşa numitei 

Frankengassen…confirmat în târgul Aradului Nou din 7 iunie 1795. 

Semnează primarul Georg Petz, viceprimarul Joseph Wagner (Coram me 

Nepomucemo Ferdinando Schmid, oppidi notario). Lucrarea nu mai există, 

ultima renovare fiind executată de familia Hans (Sava, 2011 p. 249).  

În Aradul Nou, s-a statornicit obiceiul ca opt zile după Rusalii, să se 

ţinea sărbătoarea numită  Duminica Aurită (Goldener Sonntag) sau 

Duminica Sfintei Treimi, când se mergea în procesiune la monumente 

consacrate acestei divinităţi.   

 

4. Aradul-Nou 1795 
În 1795, Ana Pommershein a ctitorit construcția unui Stâlp cu 

imaginea (Bildstock) Sfintei Treimi aceasta fiind așezată în partea sudică a 

suprafeţei de pe strada Zimbrului (P. Petri, 1985).  O replică a acesteia, cu 

acoperiș piramidal din plăci de gresie, a fost ridicată pe același loc în 1825 

de familia Denk și restaurată de familia Braun.  Se află într-o stare avansată 

de degradare, vandalizată. 

 

5. Aradul-Nou  (1855) 

Monumentul a fost ridicat în 1855, fiind ctitorit de către juratul 

Nikolaus Watz şi soţia Barbara, născută Zimmer,..întru slava Sfintei Treimi 

Dumnezeeşti. Informaţia se află în conţinutul copiei actului depus la temelia 

construcţiei de către organistul Leopold Ferman şi Adam Hartman, document 

scris în limba germană, cu litere gotice şi autentificat la 20 martie 1926, de 

judecătorul Friederic Franz, în prezenţa martorului Petz Frantz. Conţinutul 

său este următorul: În 2 martie 1855, a fost pusă piatra de temelie pentru 

Statuia Sfintei Treimi, care va fi ridicată, în timpul glorioasei domnii a 

Majestăţii Sale Apostolice Impero-Regale, a Părintelui Ţării, mult stimat / 

Franz Iosif I-iul / drept / Excelenţei Sale FML Johan conte Caronini 

Cronberg, guvernatorul Impero-Regal al Voivodatului Sârbesc şi al 

Banatului Timişan ; Domnului demnitar Alexander von Csajaghy episcop de 

Cenad, Înălţimii Sale, contesei doamna Amalia Zelenski – Lovasz  / Patronul 

bisericesc, domnul Franz Gaith ; preot în Aradul – Nou, domnul Athanas 

von Racz, Preşedintele Oficiului Tertorial Impero-Regal, Aradul–Nou / 

Domnul A. von Jankovits, adjunct Impero-Regal / M. von Susisich, adjunct 

Impero-Regal / J. von Zentty, activist Impero-Regal / K. von Grencsarszky, 
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activist Impero-Regal / I. von Pejov, activist Impero-Regal / Josef Meininger, 

Judecător orăşenesc / Josef Kakujai, notar / Nikolaus Weil, casier / 

Friedrich Biringer, jurat / Leopold Orth, jurat / A ridicat evlaviosul locatar 

din Aradul Nou / Nikolaus Watz / actualmente jurat / cu evlavioasa sa soţie / 

Barbara născută Zimmer / în onoarea Trinităţii Dumnezeului / această 

stauie a Sfintei Treimi, pe care au construit-o domnul Paul Schlauch
34

, 

maistru constructor şi Jaltsch Emmanuel, sculptor şi aurar din Aradul-Nou 
(Belinger, 2009, p. 26) 

Conform unor acte de moştenire, la 7 octombrie 1925, statuia a fost 

preluată de către Maria Lux, născută Watz, fiica  ctitorului
35

, apoi în 1926, 

de nepoţii acestuia Malvina Bogdan născută Lux şi fratele său dr. Karl Lux. 

În continuare, monumentul a fost preluat de Adam Hartman şi soţia Terezia, 

născută Watz, domiciliaţi în Aradul-Nou, Calea Banatului nr. 173, cu scopul 

de a se oficia acolo solemnităţile în cinstea Domnului (Belinger, 2009, p. 26). 

Până în 2011, monumentul, era situat în Calea Timişorii, pe partea dreaptă în 

sensul de ieşire din oraş, în apropierea colţului străzii Constituţiei. Pe spaţiul 

respectiv, o fostă piaţă a centrului civic al orăşelului de odinioară, se ţineau 

târgurile periodice care se bucurau de o mare afluenţă de public. (Petri, 

1985,p.319). Sunt consemnate câteva reparaţii făcute la monument de această 

familie (Petri, 1985, p.319) Se pare că văduva Hartmann, domiciliată în 

apropiere, a îngrijit şi supraveghiat construcţia cel puţin până în anul 1953 

(Cârstea, Dumitraşcu, 1953). Lucrări de întreţinere au mai fost realizate şi de 

către familia Hans Georg, în anul 1979 (Petri, 1985, p.319). (Foto 7). 

Soclul monumentului, la început de culoare verde, este supraînălţat 

cu cinci trepte care se deschideau, până în anul 1960, pe toate laturile sale. 

Forma postamentului în secţiune, este un dodecaedru concav, figură 

geometrică rezultată dintr-un triunghi echilateral cu vârfurile  retezate şi 

laturile frânte, spre interior, fiecare în câte trei segmente. Acesta susţine 

compoziţia sculpturală, realizată pe două planuri ascendente, în jurul unui 

obelisc, după o schemă cu simbolistică complexă. Segmentul inferior, apare 

profilat spre partea superioară şi accentuat la cele trei colţuri cu volute şi 

frunze de acant romane, schematizate, după modelul de coloană a 

Pantheonului din Roma. Vârfurile frunzelor sunt rotunjite în formă de 

lingură, iar comisurile lobilor sunt adânci pentru a se vedea de la distanţă. 

Acestea susţin, pe o platformă, trei personaje feminine, la început aurite, 

înveşmântate cu haine lungi, drapate în volume largi, ca simboluri ale celor 

trei  virtuţi teologale : Speranţa, spre nord, Credinţa spre sud şi Iubirea spre 

                                                 
34

 Paul Schlauch este fratele  cardinalului Lorenz Schlauch. 
35

 Maria Lux, născută Watz, a decedat la 22 august 1926. 
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vest.
36

 Fiecare poartă câte un obiect care le individualizează: ancora - 

simbolul speranţei, cartea – simbolul credinţei şi copilul - simbolul iubirii. 

În tradiţia Bisericii Romano-Catolice, aceste virtuţi îi dispun pe creştini să 

trăiască în relaţie cu Sfânta Treime dând formă şi viaţă, tuturor virtuţilor 

morale. (Catehismul bisericii catolice).  

Următorul plan este constituit din obeliscul propriu zis, simbol al 

razei de lumină, realizat în secţiune triunghiulară. La bază aceasta este 

decorată cu o bandă îngustă care conţine motivul frunzei de acant stilizată, 

model Ludovic al XVI-lea, Raquenet. Decorul capitelului compozit din vârf 

are în parte caracter geometric, în parte organic şi figural. Sculptura cioplită 

cu multă fineţe şi împodobită cu frunze şi vrejuri de acant, poate fi încadrată 

în stilul Renaşterii italiene. Abaca , decorată pe mijlocul celor trei laturi ale 

sale, cu palmetă suprapusă peste rozetă, se continuă cu o protuberanţă, 

alcătuită din volute şi incizii curbate asimetric, ilustrând un nor, care susţine 

elementele convenţionale ale Sfintei Treimi. Se prezintă doi bărbaţi de vâste 

diferite, egali ca mărime în poziţie aşezată. În dreapta, bărbatul ajuns la 

vârsta senectuţii cu barba ce-i atinge pieptul, reprezentându-l pe Dumnezeu-

Tatăl, prezintă ţinând cu mâna stângă o cruce metalică cu braţe egale şi 

marginile evazate spre exterior. În stânga, tot aşezat este reprezentat Isus 

Hristos, sprijinind cu braţul său drept, ridicat oblic şi dezgolit de mâneca 

hainei, crucea metalică, aşezată cu baza pe genunchii săi, ţinuţi strâns unul 

lângă celălalt. Imaginea celor două personaje se înscrie într-un cerc 

imaginar, s-au ţinând cont de volume, într-o sferă, corpul geometric perfect. 

Deasupra lor, realizat din elemente metalice, se află simbolul Duhului Sfânt, 

un porumbel cu aripile desfăcute într-un zbor descendent. Pasărea este 

plasată într-un cerc împodobit cu şapte raze dispuse asimetric, microtema 

având aceleaşi dimensiuni. Întreaga sculptură este redată într-o interpretare 

rusticizată, de calitate evident artizanală şi fără individualizare. (Foto 8). 

Altarul, lipsit de elemente artistice, orientat spre răsărit, este 

reprezentat printr-o suprafaţă netedă sub forma unei mese.  

Elementele decorative, aparţin mai ales repertoriului fitomorf, 

remarcate la volute şi capitelurile ornate cu frunze de acant şi palmetă. 

Structurile arhitecturale, deşi puţine şi simple, crează însă jocuri de volume, 

                                                 
36

 Există interpretări diferite privind identificare personajelor, menţionându-se de fiecare 

dată, că lipsesc “atributele” care să-l definească. Se iau în considerare Sfinţii care erau la 

“modă” şi adoraţi în vremea respectivă.prin asociere cu opera lor de salvare a enoriaşilor de 

flagelul ciumei. Astfel, H. Medeleanu, 1999, p.305) îi recunoaşte pe Rochus călătorul şi 

Carol Borromeus, cu o mână poziţionată pentru a ţine cartea sfântă, în timp ce Gh. 

Lanevschi şi I. Ujj, îi identifică cu Florian, Sebastian, Elisabeta şi copilul Ioan Botezătorul.  
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prin capiteluri şi cornişe, decorate cu motive clasice.  

Împrejmuirea a fost confecţionată din fier forjat ansamblat după un 

desen geometric în grilaje dreptunghiulare şi fixate pe opt stâlpi masivi din 

gresie, realizându-se un octogon cu laturile inegale. 

În anul 1950, a fost lucrarea a fost menţionată pentru prima dată ca 

Monument istoric, la poziţia nr. 3 din Lista monumentelor publice din judeţul 

Arad. Pe listele ulterioare ea nu mai apare, însă astăzi  este totuşi pusă sub 

ocrotire, prin acte normative locale. (HCLMA, nr. 136 / 1999 şi HCJ nr. 53 / 2001)    
În anii care au urmat, monumentul a ajuns la marginea carosabilului 

unei artere urbane intens circulate, într-o stare de conservare mediocră. 

Situaţia s-a înrăutăţit şi mai mult după modernizarea căilor de circulaţie spre 

Timişoara, când benzile carosabilului au ajuns până la monument tăind chiar 

din platformă şi din treptele orientate spre est, din faţa altarului.  Stropită cu 

mortar de ciment, lucrarea se afla în 2011, într-o stare avansată de degradare 

a materialului litic. Această situaţie a condus la distrugerea unor detalii 

plastice ale sculpturilor mai ales în ceea ce priveşte fizionomia personajelor 

şi tratarea veşmintelor. Monumentul a intrat în atenţia administraţiei, în 

primăvara anului 2008, când Consiliul Local Municipal a hotărât ca fiind 

oportună reaşezarea monumentului pe suprafaţa parcului din faţa Bisericii 

Romano-Catolice din Aradul Nou, la 11 m de clădirea lăcașului de cult şi la 

24 de m. faţă de obeliscul Eroilor Germani din Primul Război Mondial. 

(Mirea, 2008, p.6) Aceasta mai presupunea prelucrarea spaţiului respectiv prin 

schimbarea locului monumentului numit Crucea Neagră ridicat în anul 

1901 prin contribuţia familiei Therezia şi Philipp Hohn.  

După mutarea monumentului, întâmplată în 2011, prin alocarea de 

către Primărie a sumei de 513 milioane lei,  în zonă, s-a creat un ansamblu 

monumental, cu alei de circulaţie,  din placaj se piatră, spaţiu verde cu noi 

plantaţii, mobilier urban şi un iluminat corespunzător, care pune în evidenţă 

valorile artistice şi istorice incorporate în aceste construcţii. (Foto 9).  Noua 

amenajare, cuprinde restaurarea Coloanei Sfintei Treimi şi refacerea 

elementelor sale artistice erodate de vreme. Există şi un precedent  în aceată 

direcţie, prin lucrările de specialitate, realizate la un monument similar din 

Timişoara. (Oprescu, 1997, p. 453-458).  

 

6. Sânicolaul Mic 
Monumentul a fost ridicat de un autor anonim, în prima jumătate a 

secolului al XX-lea de către comunitatea romano-catolică de expresie 

germană din Klein Sanktnikkolaus
37

 Astăzi se află, pe un spaţiu acoperit cu 

                                                 
37

 Schimbarea numelui localității Klein Sanktnikkolaus în Sânikolaul Mic s-a făcut prin 
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gazon natural de pe strada Steagului la intersecţia acesteia cu Strada 

Frumoasă (Foto 10). 

Pe soclul paralelipipedic în secţiune dreptunghiulară, cu laturile lungi 

în poziţie frontală a fost fixat un obelisc de forma unui trunchi de piramidă. 

În vârful acestei construcţii din cărămidă, tencuită a fost aşezată Sfânta 

Treime, un ansamblu sculptural cioplit în gresie ale căror contururi 

imaginare se înscriu într-un oval. Lucrarea, de mici dimensiuni şi în formă 

rusticizată a fost, probabil, realizată într-un atelier local. Este compusă din 

două personaje de vârstă diferită egale ca mărime, prezentate în poziţie 

şezândă, într-o atitudine de conversaţie liniştită. În stânga privitorului, Isus 

Cristos, dezbrăcat până la brâu, ţine strâns cu mâna dreaptă crucea masivă 

în timp ce stânga se odihneşte pe unul din genunchii picioarelor a căror 

gambe sunt încrucişate. Alături Dumnezeu-Tatăl, în poziţie relaxată 

împodobit cu o aureolă triunghiulară îi vorbeşte Fiului, privindu-l cu 

tristeţe. Este îmbrăcat într-un chiton acoperit în parte de o mantie. Ambele 

personaje, cu tălpile picioarelor descălţate, plutesc liber imponderal. În 

spate, sus, deasupra creştetului celor doi, într-un medalion rotund, 

înconjurat cu raze, este sculptat în relief un porumbel cu aripile desfăcute 

într-un zbor descendent. Lungimile diferite ale razelor se înscriu într-un al 

doilea oval imaginar oval imaginar de mărimea personajelor. Prin această 

reprezentarere, se întregeşte imaginea Sfintei Treimi, adunând-o ideatic. 

Întregul monument este lipsit de inscripţii şi elemente decorative (Truță, 

Demșea, 2007, p. 8). (Foto 11). 

Atât soclul cât şi obeliscul sau sculptura din capătul său superior, 

sunt protejate cu o zugrăveală amestecată cu humă de culoare galben 

deschis. Monumentul nu este împrejmuit, fiind aşezat într-un spaţiu natural. 

 
7. Tisa Noua (comuna Fântânele) 

Sculptura, realizată sub ctitoria lui Johann Reingruber în 1894, 

agrementează parcul din faţa Bisericii romano-catolice din Wiesenhaid
38

. 

Grupul compoziţional al Sfintei Treimi, cioplit din gresie, într-un atelier 

local, este o redare plastică expresivă, în care, cele două personaje sunt 

individualizate plastic: Dumnezeu, în ipostaza de cel vechi de zile, 

înveşmântat cu o tunică lungă, de culosare verde, încinsă peste mijloc cu un 

cingullum, Isus, prezentat, cu o ramură de palmier în mână, 

supradimensionată, aluzie la martiriul său. Este înconjurat de faldurile 

                                                                                                                            
Hotărârea Prefecturii și a Consliliului Local Interimar din 11 februarie 1948. 
38

 Schimbarea numelui localității Wieseinhaidt în Tisa Nouă, s-a făcut prin Hotărârea 

Prefecturii și a Consliliului Local Interimar din 11 februarie 1948. 



 325 

învolburate ale pagnas-ului care, crează efecte plastice deosebite, pentru un 

monument produs în atelierele  provinciale specializate cu acest tip de 

coloană a Sfintei Treimi. (Foto 12). Ambele personaje ating globul 

pământesc marcat de nimbul cruciger cu trei laturi, (simbol al treimii, o 

combinare a tipului Salvator Mundi). În mijlocul fundalului, este plasat 

Porumbelul (Sfântul Duh), proiectat pe un decor stilizat. Întreaga 

compoziţie este  marcată pe toate laturile de nori învolburaţi ce simbolizează 

prin jocul volumelor ideea de imaterialitate (Vlăsceanu, 2005, p 111).  

Soclul, un trunchi de piramidă patrulateră, alcătuit din mai multe 

segmente, este de factură neoclasică,  decorat cu denticuli sub o cornişă 

profilată. Treimea superioară a fiecărei laturi, este decorată cu reliefuri ce 

reprezintă portrete de copii în medalion circular și aripi de îngeri. Pe  

treimea inferioară a coloanei  a fost fixată o placă din marmoră albă, incizată 

cu textul german: Bur Ehre Gottes geftiftet von / Johann Reihgruber / 1894 

adică: Donat pentru onoarea lui Dumnezeu de Johann Reingruber, 1894. 

 

8. Frumuseni  

Monumentul decorează parcul din fața Bisericii romano-catolice din 

Schondorf (Frumușeni)
39

.  Soclul supraînălțat pe trepte, este format din două 

segmente, despărțite printr-o cornișă profilată. Pe segmentul inferior 

(postament) a fost fixat un element arhitectural, ca simbol al unui altar. 

Realizat după 1800
40

, se prezintă o sculptură provincială, cioplită în gresie 

de proastă calitate, slabă, timpul producând distrugeri avansate. Tehnica de 

lucru stângace, păstrează amprenta definitorie a meşterilor locali. Se redă 

schematizat tipul iconografic consacrat, personajele având fizionomii 

comune modelului primordial, dar slab individualizate. (Foto 13). 

Ele flanchează (probabil) globul în prezent distrus, asemenea 

reliefului suprafeţei, astfel că nu e posibilă evaluarea expresivităţii celor 

două personaje. Starea de conservare, este submediocră, marcată de 

puternica eroziune a factorilor naturali (precipitaţii, îngheţ, aciditatea 

atmosferică), care au măcinat gresia moale,  restaurată neprofesionist cu gips 

şi sârmă (Vlăsceanu, 2005, p 112). Lipseșțte crucea și porumbelul simbol al 

Sfântului Duh.  

 

9. Aluniș  (comuna Frumușeni) 

             Monumentul se află în fața Bisericii romano-catolice din Traunau
41

.   

                                                 
39

 Schimbarea numelui localității Schondorf în Frumușeni, s-a făcut prin Hotărârea 

Prefecturii și a Consliliului Local Interimar din 11 februarie 1948. 
40

 Placa informativă, a fost extrasă de pe monument. 
41

 Schimbarea numelui localității Traunau în Aluniș, s-a făcut prin Hotărârea Prefecturii și a 
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Lucrarea, ridicată în 1906 de familia Anton și Magdalena (n. Fitzler) Baltinit  

prezintă tema conform tradiției, alterarea tipului original explicându-se prin 

situaţia materială modestă a  ctitorilor. Soclul, paralelipipedic, în secțiune 

pătrată, alcătuit din două segmente, este placat cu  fragmente din cărămidă 

decorativă de culoare galbenă. Pe fațadă  a fost fixată o tablă dreptunghiulară 

din marmură albă, incizată cu informații despre ctitori: Geltiltet von / Anton 

Baltian / und / Magdalena Baltinit / geb. Fitzler / in  Jahre 1906. (Foto 14).    

În vârf, cele două personaje sunt surprinse în poziție șezândă, în 

relaxare, cu tălpile picioarelor, pe glob. Crucea latină, înaltă, simplă, este 

sprijinită cu mâna dreaptă de Isus Hristos, aflat în stânga. În mijloc pe o tijă 

metalică era fixat porumbelul (în prezent lipsește), cu aripile deschise pentru 

zbor. 

 

10. Zăbrani 
 Lucrarea a fost realizată, după 1800, într-un atelier anonim provincial 

(probabil local) şi plastă în faţa Bisericii Romano-Catolice din 

Guttenbrunn
42

.  Soclul, sub formă de coloană, este compus din mai multe 

segmente,  decorată cu caneluri și reliefuri decorative geometrice din 

repertoriul romanic și gotic. Sculptura din capătul superior al coloanei a fost 

cioplită în gresie de calitate slabă, care s-a măcinat în timp. Se observă 

maniera tehnică stângace  a execuției, care poartă amprenta meșterilor locali. 

( Foto 15). 

Deși sculptura este naivă, lipsită de valori estetice, esenţialul 

mesajului ideatic a fost excelent surprins, printr-o reprezentare sinceră și 

convingătoare. Cele două personaje Tatăl și Fiul, prezintă tipul iconografic al 

acestui tip de monument (Vlăsceanu, 2005, p. 111). Dumnezeu, se 

individualizează în ipostaza cel vechi de zile, cu globul aşezat piciorul stâng, 

susținut de unul din brațe. Isus are mantia aşezată pe un umăr, lăsând să se 

întrevadă celălalt. În fundal, Sfântul Duh, sub forma unui porumbel, este 

plasat pe o stea metalică ce reprezintă razele solare, întregul ansamblu 

înscriindu-se înr-un cerc.  

 

11. Neudorf  (comuna Zăbrani) 

Grupul statuar este amplasat la intersecţia principală a localităţii, 

fiind realizată din gresie de un autor anonim. Sculptura, barocă a fost plasată 

în vârful unui obelisc, alcătuit din trei segmente  , un trunchi de piramidă în 

                                                                                                                            
Consliliului Local Interimar din 11 februarie 1948. 
42

 Colonizarea germanilor, a avut loc în perioada 1718 – 1728 și 1762. Schimbarea numelui 

localității din Guttenbrunn în Zăbrani, s-a făcut prin Hotărârea Prefecturii și a Consliliului 

Local Interimar din 11 februarie 1948. 
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secţiune pătrată, de factură neoclasică, care a înlocuit probabil postamentul 

original. Segmentul din mijloc, este decorat pe fiecare latură,  cu câte un 

basorelief în medalion de formă circulară, care cuprinde  portretul (probabil) 

unor sfinți taumaturgi, imposibil de identificat din cauza degradării. (Foto 

16).    

Calităţile artistice sunt mediocre, lucrarea aparţinând cu siguranţă 

unor meşteri locali, familiarizaţi cu tipul general al monumentului, dar mai 

puţin experimentaţi. Cele două personaje, sunt redate în ipostază consacrată: 

Dumnezeu cel vechi de zile, cu barbă lugă şi globul în poală, Isus, tânăr, 

înveşmântat într-o tunică, ale cărei cute ample, dar paralele, îi acoperă tot 

corpul şi Duhul Sfânt, care lipsește, (probabil) în chip de porumbel. Lucrarea 

este într-o avansată stare de degradare a materialului litic, partea dreaptă a 

compziţiei fiind desprinsă şi căzută. Monumentul este împrejmuit cu un 

grilaj metalic din fier forjat. 

 

12. Zădăreni 

Monumentul a fost ridicat și așezat în 1814, pe intersecția străzilor 

din preajma Bisericii romano-catolice din Zădărlach
43

. Soclul de factură 

neoclasică, supraînălțat prin trepte este echilibrat și vizibil din punct de 

vedere arhitectural. Alcătuit din mai multe segmente, are forma unui trunchi 

de piramidă patrulateră terminat superior printr-un capitel ce susține 

ansamblul sculptat în gresie al trinității. Ca elemente decorative simple dar 

de mare efect, se pot distinge: frunze de acant, cornișe profilate, arce, 

reliefuri cu portrete de îngeri.  Pe fațada postamentului se poate distinge un 

timpanon triunghiular care domină iscripția, sub formă de incizie: Sanctus / 

Sanctus  Sanctus / Dominus / 1914 1902 / 1956. Astfel sunt  prezentate 

informații asupra construcției monumentului și a succesiunii principalelor 

restaurări. (Foto 17).   

Ansamblul sculptural, cuprinde cele două personaje realizate în 

manieră clasică, despărțite prin globul din mijloc și tija cu porumbelul 

înconjurat de raze, înscrise într-un cerc imaginar. Veșmintele și norii 

învolburați sunt colorați în roșu cărămiziu. Întreaga lucrare este bine 

conservată și întreținută corespunzător. Este împrejmuită cu un gard metalic 

din fier forjat, cu rol decorativ și de protecție. 

 

 

                                                 
43

 Colonizarea germanilor a avut loc în anii 1725 și 1754. Schimbarea numelui localității 

din Zădărlach în Zădăreni, s-a făcut prin Hotărârea Prefecturii și a Consliliului Local 

Interimar din 11 februarie 1948. 
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13. Vinga (1899) 

La Vinga, Monumentul Sfintei Treimi realizat din gresie, a fost 

așezat în parcul central al comunei, în dreptul fațadei bisericii romano-

catolice și sfințit la 28 mai 1899.  Este ctitorie  comemorativă a 

moștenitorilor fostului primar Rankov Francisc fiind  proiectat şi construit de 

Beloni Jakob, în antreprenoriatul firmelor de pietrari: Iosif Menrath
44

 şi Ozv 

(Ozvegy) Frankne (Văduva lui Frank Vallam Wilhelm (Vilmos)
45

. 

Informațiile sunt incizate pe doă plăci din marmoră albă, în limbile bulgară 

și maghiară după cum urmează: În stânga: Upumenatu / ud / FRANC 

RANKOV / za / putcivanji na prezvetutu Trojston / ustignatu ud negvite 

naslednici / na  28 u Maja /1899. În dreapta: nehai Rankov Ferencz / 

emlekere emeltek orokosei / 1899 / Vallalkozok  Menrath es Ozv (OZVEGY) 

Tervezte es epitette (Ridicat de moştenitori pentru a comemora pe răposatul 

Rankov Francisc, antreprenor Menrath și Ozv Tervezte, proiectat şi construit 

de Belloni Jakab). 

             Soclul monumentului, este supraînălţat cu trei trepte care se 

deschid, pe toate laturile sale. În secţiune, are forma unui dodecaedru 

concav, figură geometrică rezultată dintr-un triunghi echilateral cu vârfurile  

retezate şi laturile frânte, spre interior, fiecare în câte trei segmente 

(asemenea monumentului similar din Aradul-Nou). Acesta susţine 

compoziţia sculpturală, realizată pe două planuri ascendente, în jurul unei 

coloane, după schema clasică. Segmentul inferior, al obeliscului apare 

profilat spre partea superioară şi accentuat la cele trei colţuri cu volute şi 

frunze de acant romane, schematizate, după modelul de coloană a 

Pantheonului din Roma. Vârfurile frunzelor sunt rotunjite în formă de 

lingură, iar comisurile lobilor sunt adânci pentru a se vedea de la distanţă. 

Acestea susţin, pe o platformă, trei personaje: două masculine şi unul 

feminin, înveşmântate cu haine lungi, drapate în volume largi, ca 

simboluriale misterului trinitar: Memoria, Raţiunea şi Iubirea.
46

 În tradiţia 

                                                 
44

 Menrath Iosif, sculptor în piatră şi proprietar de magazin de monumente, Arad, str. Ioszef 

– Foherceg, (azi B-dul Revoluției vis a vis de Biserica Evanghelică), cu sediul în Arad, 

strada George Coşbuc nr.43. Printre alte lucrări a mai realizat: Piatra funerară pentru Iuliu 

Traian Mera (Şiria-cimitir, 1912), Soclul şi băncile decorative din travertin ale busturilor lui 

AD Xenopol şi George Coşbuc (Arad, Piaţa George Enescu 1929); împreunnă cu Șteiner: 

Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial din Semlac, Micălaca Veche, Grăniceri, 

1922; împreună cu Ozv. Frankne: Crucea lui Ioan Raţ  din Cuvin (1878).  
45

 Ozv Frankne atelier de monumente funerare, din  Arad.  A mai realizat: Piatra funerară 

pentru Toser Sandor, Erou din Primul Război Mondial, (Parcela Eroilor din Cimitirul 

Pomenirea). 
46

 Există interpretări diferite privind identificare personajelor, menţionându-se de fiecare 

dată, că lipsesc “atributele” care să-l definească. Se iau în considerare Sfinţii care erau la 
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Bisericii Romano-Catolice, aceste virtuţi (teologale) îi dispun pe creştini să 

trăiască în relaţie cu Sfânta Treime dând formă şi viaţă, tuturor virtuţilor 

morale. (Catehismul bisericii catolice). (Foto 18).   

Următorul plan este constituit din obeliscul propriu zis, simbol al 

razei de lumină, realizată în secţiune triunghiulară. La bază acesta este 

decorat cu o bandă îngustă care conţine motivul frunzei de acant în formă 

stilizată, model Ludovic al XVI-lea, Raquenet. Decorul capitelului compozit 

din vârf are în parte caracter geometric, în parte organic şi figural. Sculptura 

cioplită cu multă fineţe şi împodobită cu frunze şi vrejuri de acant, poate fi 

încadrată în stilul Renaşterii italiene. Abaca, decorată pe mijlocul celor trei 

laturi ale sale, cu palmetă suprapusă peste rozetă, se continuă cu o 

protuberanţă, alcătuită din volute şi incizii curbate asimetric, ilustrând un 

nor, care susţine elementele convenţionale ale Sfintei Treimi.  

Se prezintă doi bărbaţi de vâste diferite, egali ca mărime în poziţie 

aşezată. În dreapta, bărbatul ajuns la vârsta senectuţii cu barba ce-i atinge 

pieptul, reprezentându-l pe Dumnezeu-Tatăl, prezintă ţinând cu mâna stângă 

o cruce metalică cu braţe egale şi marginile evazate spre exterior. În stânga, 

tot aşezat este reprezentat Isus Hristos, sprijinind cu braţul său drept, ridicat 

oblic şi dezgolit de mâneca hainei, crucea metalică, aşezată cu baza pe 

genunchii săi, ţinuţi strâns unul lângă celălalt. Imaginea celor două 

personaje se înscrie într-un cerc imaginar, s-au ţinând cont de volume, într-o 

sferă, corpul geometric perfect. Deasupra lor, realizat din elemente metalice, 

se află simbolul Duhului Sfânt, un porumbel cu aripile desfăcute într-un 

zbor descendent. Pasărea este plasată într-un cerc împodobit cu şapte raze 

dispuse asimetric, microtema având aceleaşi dimensiuni. Întreaga sculptură 

este redată într-o interpretare rusticizată, de calitate evident artizanală şi fără 

individualizare. 

Altarul, lipsit de elemente artistice, orientat spre nord, este 

reprezentat printr-o suprafaţă netedă de forma unei mese.  

Elementele decorative, aparţin mai ales repertoriului fitomorf, 

remarcate la volute şi capitelurile ornate cu frunze de acant şi palmetă. 

Structurile arhitecturale, deşi puţine şi simple, creează însă jocuri de volume, 

prin capiteluri şi cornişe, decorate cu motive clasice.  

Împrejmuirea a fost confecţionată din fier forjat ansamblat după un 

desen geometric în grilaje dreptunghiulare şi fixate pe opt stâlpi masivi din 

                                                                                                                            
“modă” şi adoraţi în vremea respectivă.prin asociere cu opera lor de salvare a enoriaşilor de 

flagelul ciumei. Astfel, H. Medeleanu, 1999, p. 305 îi recunoaşte pe Rochus călătorul şi 

Carol Borromeus, cu o mână poziţionată pentru a ţine cartea sfântă, în timp ce Gh. 

Lanevschi şi I. Ujj, îi identifică cu Florian, Sebastian, Elisabeta şi copilul Ioan Botezătorul.  
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gresie, realizându-se un octogon cu laturile inegale. 

 

14. Sântana (1888) 
Monumentul ridicat în anul 1888 cu sprijinul financiar al familiei 

Anton şi Barbara Fercola a fost amplasat în centrul civic al localității 

Sanktana
47

, pe o suprafață din apropierea Bisericii romano-catolice Sfânta 

Ana și a capelei (altarului) Sfântului Ioan de Nepomuck, edificat în 1834 

(azi demolat). Arhitectura construcției nu respectă concepția originală 

(tradițională) a monumentelor de acest tip, fiind compusă, din patru coloane 

așezate simetric în jurul soclului central cu stâlpi adosați, elemente de 

rezistență  legate în partea superioară, printr-o platformă, poligonală cu 16 

laturi. Aceasta susține pe mijloc obeliscul prismatic, iar la colțuri sculpturile 

întregi ale unor personaje preluate  din repertoriul sfinţilor taumaturgi care s-

au remarcat cu opere de binefacere. Sunt prezentați în atitudini și cu 

elemente care-i evidențiază în lucrările lor: Sfânta Barbara cu o ramura de 

măslin și cupa, Sfântul Anton, purtând în brațe un copil, Sfânta Maria, în 

poziție de rugăciune, cu palmele lipite în dreptul pieptului și capul plecat,  

Sfântul Iosif cu o floare de crin în mână. În capătul superior al obeliscului a 

fost așezat ansamblul sculptural cu  personajele Sfintei Treimi. Dumnezeu, 

în picioare cu mâna dreaptă ridicată poruncitor iar cu mâna stângă ținând 

globul; Isus, în poziție supusă, sprijinind crucea îngenunchiat iar jos, pieptul 

porumbelului cu aripile desfăcute, în poziție de zbor.  Elementele de 

arhitectură sunt ornate cu denticuli, incizii geometrice și profiluri iar 

coloanele au schițate capiteluri.  

Textele cu informații referitoare la monument, au fost incizate pe 

cele patru fațade în limba germană și maghiară, după cum urmează. Pe 

fațada principală (est) și secundară (vest): ZUR EHRE GOTTES / 

ERRICHTET VON / ANTON FERCOLA / UND DESSEN GATTIN / 

BARBARA / MDCCCLXXXVIII și ISTEN DICSOSEGERE / EMELTE / 

FERCOLA ANTAL / ES NEJE BORBALA /  MDCCCXXXVIII, adică: A fost 

construit de Anton Fercola și soția Barbara, în onoarea lui Dumnezeu / 1888. 

Spre dreapta (nord) și stânga (sud): FERENCZ JOZSEF I / 

APOSTOLIKIRALY URAL-KODAZA / ORTH JOSZEF / ESPERES 

PLEBANOS / IDEJEBEN și UNTER DER REGIEFUNG / DES 

APOSTOLICHEN KONIGS / FRANZ JOSEF I / ZUR ZEIT DES / 

DECHANT – PFARRERS / JOSEF ORTH adică: În timpul regelui apostolic 

Franz Iosif și a preotului-decan Josef Orth. 

                                                 
47

 Schimbarea numelui localității Sanktana în Sântana s-a făcut prin Hotărârea Prefecturii și 

a Consliliului Local Interimar din 11 februarie 1948. 
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Fundamentul prevăzut cu două trepte a fost  placat cu granit, întreaga 

construcție, fiind protejată cu o împrejmuire decorativă din fier forjat. 
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Foto 1. Sfânta Treime (Anonim austriac din secolul IV-V) 
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Foto 2.  Obeliscul Sfintei treimi din Viena (Dreifaltigkeitssaule  1683-

1686) 
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Foto 3.  Piața Sfintei Treimi (Avram Iancu) în 1834 

 

 
Foto 4. Monumentul Sfânta Treime din Arad (1932) 
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Foto 5. Monumentul Sfintei Treimi  din Arad restaurat (2012) 
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Foto 6.  Monumentul Sfintei Treimi (detaliu) 
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Foto 7. Monumentul Sfintei Treimi din Aradul Nou 
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Foto 8. Monumentul Sfintei Treimi din Aradul Nou (detaliu) 
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Foto 9. Monumentul Sfintei Treimi din Aradul Nou după restaurare 

(2011) 
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Foto 10. Monumentul Sfintei Treimi din Sânicolaul Mic 
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Foto 11.  Monumentul Sfintei Treimi din Zădăreni 
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Foto 12. Monumentul Trinităţii din Tisa Nouă 
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Foto 13. Monumentul Sfintei Treimi din Frumușeni 
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Foto 14. Monumentul Sfintei Treimi din Aluniș 
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Foto 15.  Monumentul Sfintei Treimi din Zăbrani (detaliu) 
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Foto 16. Monumentul Sfintei Treimi din Neudorf 
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Foto 17.  Monumentul Sfintei Treimi din Vinga  

 

 
Foto 18.  Monumentul Sfintei Treimi din Zădăreni 


