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Troițe și cimitire
cu stâlpi funerari de pe Valea și
din Munții Sebeșului

REPERTORIU

susţinut chiar de crucea însăși, sau sunt așezate în
edicule din lemn sau piatră, ele marchează răspântiile
drumurilor, hotarele, progadiile, izvoarele și fântânile,
emanând prin însăși simplitatea lor acel „duh al
arhitecturii” despre care vorbea Lucian Blaga.
De departe cele mai spectaculoase troiţe sunt cele
din zona montană înaltă. Acestea sunt veritabile opere
de artă populară, pictura lor ﬁind executată în cele mai
multe cazuri de zugravii iconari ai Lazului. Oprindu-te
în faţa lor te pomenești într-un veritabil muzeu așezat în
creierii munţilor, în care ţi se perindă în faţa ochilor
Savu, Simion, Ioan, Partenie și Ilie Poienaru,
încântându-ţi suﬂetul cu meșteșugul și talentul lor. Aici,
departe de forfota satelor și a șoselei transalpine, timpul
parcă a îngheţat, oprindu-se în veacul al XIX-lea, și doar
sunetul vreunei talăngi sau lătratul unui câine te trezește
din reveria contemplării vremurilor demult apuse.
Însă timpul nemilos și-a pus și își pune în
continuare amprenta asupra lor. De la an la an, se
observă cum aceste monumente se degradează sub
inﬂuenţa factorilor naturali și cel mai adesea antropici.
Cel mai mare pericol pentru aceste cruci este ca ele să ﬁe
înlocuite cu altele noi, așa cum s-a întâmplat deja cu
majoritatea celor din sate, sau a celor aﬂate de-a lungul
drumului Sebeș-Novaci. Un alt pericol care le paște este
acela de a ﬁ „restaurate”, cum adeseori se consemnează
pe exemplarele care deja au trecut prin mâna unor astfel
de pseudo-restauratori, care, fără nicio remușcare, le
repictează într-o manieră care nu are, de cele mai multe
ori, nicio legătură cu arta și meșteșugul picturii speciﬁce
zonei, reușind să le sluţească astfel încât nu-ţi vine nici să
le mai admiri și nici să te mai închini în faţa lor! Cu toate
acestea nu putem ignora faptul că resorturile care-i
îndeamnă astăzi pe oamenii locului să acţioneze astfel

INTRODUCERE

Această idee a lui Lucian Blaga m-a urmărit
multă vreme în peregrinările mele prin Munţii
Sebeșului, cu prilejul numeroaselor deplasări pe care leam efectuat în această zonă miriﬁcă încărcată de istorie
și tradiţii. Și nu odată mi-a fost dat să rămân mut de
uimire în faţa câte unei construcţii, ieșită nu de pe
planșeta vreunui arhitect celebru, ci din mintea și din
mâinile pricepute ale oamenilor simpli care vieţuiesc în
acești munţi. Printre aceste construcţii de un farmec
aparte se numără și troiţele, numite de oamenii locului
cruci.
Fie că sunt simple cruci pictate sau cel mai adesea
încrâștite cu diverse motive ornamentale speciﬁce,
protejate împotriva intemperiilor de un acoperiș
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sunt aceleași care i-au îndemnat pe străbunii lor să
ctitorească aceste monumente, adică devotamentul și
jertfa, după putinţa ﬁecăruia, pentru credinţa lor și
pentru Dumnezeu, de aceea nu trebuie să-i judecăm
prea aspru.
Ce este de făcut în această situaţie? Prea multe
lucruri nu se pot face, decât să consemnăm situaţia
existentă până nu este prea târziu și să încercăm să-i
facem și pe localnici să conștientizeze valorile pe care leau moștenit, în speranţa că le vor păstra cât mai mult
timp nealterate.
Nu ne-am limitat numai la troiţe, cu prilejul
cercetării de teren am repertoriat și cimitirele cu stâlpi
funerari din această zonă unde se mai păstrează încă
obiceiul de a pune stâlpi la mormintele bărbaţilor.
Această practică, care era prezentă la începutul secolului
XX în aproape toată zona submontană cuprinsă între
Orăștie și Făgăraș. Ea s-a restrâns, la jumătatea aceluiași
secol, la zona cuprinsă între râul Sebeș și râul Cugir,
pentru ca astăzi să se aﬂe în pragul extincţiei, putând
aﬁrma fără să greșim, că acest obicei ancestral va dispărea
odată cu bătrânii satelor.
Acestea sunt motivele pentru s-a constituit o
echipă care a depus o muncă susţinută în vederea
consemnării situaţiei existente de facto pe teren,
prezentul repertoriu, fără pretenţii de exhaustivitate,
ﬁind unul dintre rezultatele proiectului Între sacru și
profan. Repertorierea și digitizarea troiţelor și a cimitirelor
cu stâlpi funerari de pe Valea și din Munţii Sebeșului,
proiect cultural co-ﬁnanţat de Administraţia Fondului
Cultural Naţional.
Radu Totoianu
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Între sacru și profan. Repertorierea și digitizarea
troiţelor și a cimitirelor cu stâlpi funerari de pe Valea și din
Munţii Sebeșului este proiectul cultural câștigat de
Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeș, prin Centrul
Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș (contract nr. P1610 /
12 iunie 2018), în urma competiţiei de proiecte lansate
de Administraţia Fondului Cultural Naţional în
primăvara anului 2018.
Prin implementarea acestui proiect instituţia
organizatoare, împreună cu cele partenere, și-au propus
să aducă în atenţia publicului larg un patrimoniu
valoros, de cele mai multe ori ignorat și care, datorită
perisabilităţii materialelor din care este confecţionat, se
degradează constant, riscând chiar să dispară. Este
vorba de troiţele și de stâlpii funerari din cimitirele
aﬂate în cătunele izolate din Munţii Sebeșului. Cele mai
multe dintre troiţele aﬂate în atenţia noastră conservă o
pictură realizată de zugravi din centrul de iconari de la
Laz și pot ﬁ datate în secolele XIX și XX. Stâlpii funerari
reprezintă expresia unei manifestări spirituale unice la
nivelul ţării, pe cale de dispariţie, iar cei care se mai
păstrează datează, majoritatea, din secolul XX, acestora
adăugându-li-se unii de dată mai recentă.

PROIECTUL CULTURAL

ÎNTRE SACRU ȘI PROFAN.
REPERTORIEREA ȘI
DIGITIZAREA TROIŢELOR
ȘI A CIMITIRELOR CU
STÂLPI FUNERARI DE PE
VALEA ȘI DIN MUNŢII
SEBEȘULUI

Proiectul cultural a fost structurat pe patru
activităţi principale:

1

. Repertorierea și cartograﬁerea tuturor
troiţelor și a cimitirelor cu stâlpi funerari din
zona aﬂată în atenţia noastră. Acest demers a
constat în întocmirea câte unei ﬁșe analitice de
evidenţă pentru ﬁecare obiectiv în parte,
document care cuprinde localizarea geograﬁcă,
descrierea, datarea, starea de conservare și alte
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date tehnice. Informaţiile cuprinse în ﬁșe au fost
completate cu o documentaţie graﬁcă alcătuită
din planuri de situaţie, fotograﬁi și desene la
scară.

Pe lângă aducerea în atenţia publicului larg a
acestui patrimoniu, rezultatele proiectului au relevat o
stare de fapt existentă și, totodată, acestea se constituie
într-un punct de plecare pentru o viitoare acţiune de
includere a unora dintre obiective în lista monumentelor, precum și pentru restaurarea sau conservarea
lor.
Proiectul a fost implementat de Centrul Cultural
„Lucian Blaga”, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica”
Sebeș, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, Institutul de Cercetări SocioUmane Sibiu și Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane
Deva, instituţii de unde provin membrii echipei
proiectului: prof univ. dr. Ilie Moise, dr. Radu Totoianu
- responsabil implementare proiect, dr. Călin Anghel responsabil implementare proiect, dr. Ionuţ-Cosmin
Codrea, dr. Călin Șuteu, Alin Tomuș și Mihai Ștefan.
Valoarea totală a ﬁnanţării proiectului a fost de
38.550 lei, din care 28.912 lei reprezintă ﬁnanţarea
nerambursabilă a Administraţiei Fondului Cultural
Naţional (AFCN), iar diferenţa de 9.638 lei a fost
asigurată de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș –
5.783 lei, Municipiul Sebeș – 1.855 lei și Primăria
Comunei Șugag – 2000 lei.

2

. Digitizarea ﬁecărui obiectiv. Acest demers a
implicat, pe lângă fotograﬁerea ﬁecărui
obiectiv în parte, realizarea de modele tridimensionale ale unor troiţe și ale unor stâlpi
funerari, iar în cazul cimitirelor, s-au realizat
panorame 360° și fotograﬁi aeriene, care să
permită vizualizarea acestora integrată în
peisajul cultural speciﬁc zonei în discuţie.

3

. Promovarea în rândul localnicilor a acestui
patrimoniu care, din păcate, nu este
recunoscut ca atare și nu se bucură de protecţia
oferită de legislaţia din domeniul patrimoniului
cultural. În acest sens, au fost organizate
expoziţii itinerante, conferinţe în școlile din
zonă, ocazie cu care s-au distribuit localnicilor
pliante, toate în scopul conștientizării valorii
artistice și documentare a acestor monumente.

4

. Valoriﬁcarea rezultatelor proiectului. Într-o
primă fază, s-au publicat online, pe o pagină
web dedicată proiectului, toate obiectivele
digitizate, astfel încât aceste „monumente” să
poată ﬁ cunoscute și de către publicul larg. În
completare, s-a editat prezentul repertoriu care
cuprinde, pe lângă documentaţia graﬁcă, toate
informaţiile dobândite pe parcursul derulării
proiectului.
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TROIŢE ŞI
CIMITIRE CU
STÂLPI FUNERARI
DE PE VALEA ŞI
DIN MUNŢII
SEBEŞULUI

Pianu de Jos

SEBEȘ

1.

din spaţiul german, pentru a întări, din punct de
vedere economic și militar, zona de graniţă a regatului
maghiar.
În ceea ce privește ocupaţia locuitorilor români
din aceste zone, în regiunea situată la o altitudine
inferioară predomină agricultura, cultura viţei-de-vie,
pomăritul și creșterea vitelor, în regiunea mijlocie
precumpănește creșterea vitelor și păstoritul,
agricultura pierzând din importanţă, în restul zonei,
cu excepţia satului Laz (unde majoritatea locuitorilor
se îndeletniceau cu exploatarea lemnului), toată
activitatea economică tradiţională se reducea la o viaţă
pur pastorală1.
Abordând vechimea localităţilor din această
zonă, atestările documentare sunt următoarele: Sebeș
- 1245, Lancrăm - 13092, Petrești - 13093, Sebeșel 13094, Săsciori - 13095, Laz - 13576, Pianu de Jos 13097, Pianu de Sus - 14888, Strungari - 14889,
Răchita - 157410, Căpâlna - 138611, Dobra - 190312,
Șugag - 175013, Loman – 1733, amintit în conscripţia
Klein14 și Purcăreţi - 190915.
În cazul Lomanului, există însă o atestare
documentară cu 148 de ani anterioară celei din
conscripţia Klein, trecută până acum cu vederea de cei
care s-au ocupat cu istoria zonei. Într-o culegere de
documente publicată recent, apar ca martori în
procesul dintre Ioan Keserü de Gybarth, ﬁul Zamﬁrei,
ﬁica domnului Ţării Românești Moise Vodă (15291530) și Ioan Logofăt de Sebeș, Groz Nicolae și Turkul

ZONA CERCETATĂ

Pianu de Sus

Strungari

Purcăreți

Dumbrava
(Cacova)

Tonea
LOMAN

Mărtinie
Bârsana
Cărări

Arți

Aria aﬂată în atenţia noastră este delimitată la
est și la sud-est de cursul râului Sebeș, la sud de Valea
Mirașului, la sud-vest și vest, parţial de cursul mijlociu
al Cugirului, iar la nord-vest, de râul Pianului și de
Valea Pienelului. Administrativ, în prezent, zona face
parte din judeţul Alba, ﬁind acel teritoriu care
cuprinde localităţile ce gravitează, din punct de vedere
economic, în jurul Sebeșului, componente ale
comunelor: Săsciori, cu satele și cătunele Sebeșel,
Săsciori, Dumbrava (fostă Cacova), Laz, Căpâlna,
Răchita, Loman, Tonea și Pleși; Șugag, cu satele și
cătunele Mărtinie, Arţi, Bârsana, Jidoștina și Tău;
Pianu, cu satele și cătunele Pianu de Jos, Pianu de Sus,
Strungari, Purcăreţi și Plaiuri, cărora li se adaugă satul
Șibișeni, aﬂat în zona cursului inferior al râului
Pianului, pe teritoriul comunei Vinţu de Jos. În
trecut, zona a făcut parte din Scaunul Sebeșului, iar
după desﬁinţarea acestuia, în secolul al XIX-lea,
teritoriul a fost inclus în Comitatul Sibiului, ﬁind și o
componentă a Unterwald-ului săsesc. Teritoriul a
făcut parte din zona de colonizare săsească, în care,
încă din secolul al XII-lea, s-au stabilit „oaspeţi”, sosiţi

Jidoștina
1 Haţieganu 1934, p. 9. 2 Suciu 1966, I, p. 351. 3 Suciu 1968, II, p. 39. 4 Urkundenbuch I, p. 288. 5 Ibidem, p. 288; DIR, C, veac XIV, I, p. 155.
6 Urkundenbuch II, p. 352. 7 Suciu 1968, II, p. 42. 8 Ibidem, p. 42. 9 Ibidem, p. 148. 10 Ibidem, p. 70. 11 Urkundenbuch I, p. 605. 12 Suciu 1966, I, p. 204.
13 Suciu 1968, II, p. 178. 14 Suciu 1966, I, p. 362. 15 Suciu 1968, II, p. 63.
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Bucur, locuitori din Loman, numit Lohmany,
documentul ﬁind emis de capitlul de la Alba Iulia, în
16 mai 158516. Atestarea documentară a cătunelor este
însă de dată mult mai recentă. Astfel, cătunele
Șugagului, Arţi și Jidoștina sunt atestate, primul în
1913, al doilea în 195417, iar cătunul Plaiuri în 195618.
Există o legătură strânsă între factorii
geograﬁci, istorici și social-demograﬁci, care au dus
atât la apariţia și formarea așezărilor și gospodăriilor,
cât și la conturarea speciﬁcului și evoluţiei acestora,
de-a lungul timpului. Adaptarea la mediul geograﬁc și
folosirea eﬁcientă a resurselor locale oferite de mediul
înconjurător au determinat amplasarea satelor și
amenajarea gospodăriilor de așa natură încât să
răspundă cu eﬁcacitate maximă nevoilor unui anumit
tip de economie practicat de comunităţile respective19.

16
17

Kovács 1986, p. 364-365; Bogdándi, Gálﬁ 2006, p. 156-159, nr. 417.
Suciu 1966, I, p. 46, 317. 18 Suciu 1968, II, p. 45. ¹⁹ Vlăduţiu 1973, p. 121.

2.
Aşezările

Așezările risipite ocupă suprafeţe întinse, în
cazul zonei Sebeșului ﬁind și un indiciu asupra tipului
de economie practicat, precumpănitor pastorală.
Gospodăriile situate pe culmile din sud-vestul
Șugagului, deși iniţial aveau un caracter sezonier,
impus de tipul de păstorit pendulator practicat aici, au
căpătat, cu timpul, caracter permanent, dând naștere
unor aglomerări care au determinat apariţia cătunelor:
Arţi, situat la o altitudine de 933 m, Bârsana, la fel, în
jur de 900-1000 m; Jidoștina, așezată pe dealul Sub
Doștină, la 1317 m altitudine, sau cătunul Tău, situat
în zona de conﬂuenţă a râului Sebeș cu Bistra, la 729
m altitudine²³ și ale cărui gospodării se întind spre vest
până în apropierea vârfului Ţăţ. Aceste cătune (Tău,
Jidoștina, Arţi și Bârsana) au fost trecute în rândul
așezărilor permanente doar începând cu anul 1941²⁴.
Nu doar Șugagul a generat apariţia unor
cătune, ci și celelalte sate de tip „adunat”. Astfel,
Săscioriul și Lomanul au dat naștere cătunului Pleși,
având ca „centru” zona situată pe Dealul Pleșilor (1068
m) care iniţial, credem noi, reprezenta „partea a doua”
a acestor sate, ﬁind locuit temporar. Astăzi hotarul
dintre satul Loman și cătunul Pleși este Dealul
Cercului, deasupra acestuia, locul numit Suliţe,
aﬂându-se deja în Pleși. Acesta înglobează mai multe
dealuri pe care sunt risipite gospodăriile: Pleși,
Plescioara, Cahul, Dara, Tărnicioara, Vârtop, Lucaci,
Petricul, Sucești și Stroia²⁵.
Cătunului Pleși i se adaugă Tonea, despărţit
de Pleși și de Loman de pârâul Tonii, care curge într-o

Numeroși cercetători etnograﬁ, geograﬁ și
sociologi au abordat tema tipologiei satelor, stabilind
trei criterii care rămân deﬁnitorii în atribuirea
așezărilor diferitelor tipuri: structura, morfologia și
economia lor²⁰. În zona de care ne ocupăm în studiul
de faţă, localităţile pot ﬁ împărţite în trei mari tipuri:
risipit, răsﬁrat și adunat.

2.1 Aşezările
risipite
iei

in
ărt
ia M

h
Muc

Profesorul Gheorghe Pavelescu este de părere
că forma „primară” a satelor românești din această
zonă este ilustrată tocmai de acest tip de sat „risipit”,
din care s-a dezvoltat, mai apoi, prin sporul
demograﬁc natural, satul răsﬁrat care se transformă
ulterior în sat „adunat”²¹.
Există și opinii conform cărora această
categorie constituie tipul cel mai puţin frecvent și mai
nou de așezare la români, gospodăriile ﬁind
împrăștiate pe arii extinse și înglobând proprietăţi mai
mari. Zona clasică a așezărilor risipite o constituie
Munţii Apuseni, acest tip de așezare întâlnindu-se și în
nordul Carpaţilor Orientali, V. Mihăilescu considerându-l ca ﬁind ultima fază de populare a muntelui²².
²⁰ Butură 1978, p. 58. ²¹ Ibidem, p. 28. ²² Ibidem, p. 62-63.
²³ Haţieganu 1934, p.7.
²⁴ Giurcăneanu 1988, p. 263.
²⁵ Stancu 2000, p. 20.
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vale adâncă situată la sud de Loman. Cătunul Tonea
este așezat paralel cu Pleșiul, la vest de acesta. Cătunul
este practic împărţit în trei zone, „centrul” ﬁind situat
spre sud, sub Sclemea Tonii, care reprezintă și vârful cu
cea mai mare altitudine din zonă, 994 m; zona situată
pe versantul vestic al Vf. Tonii este denumită Goseni,
iar partea de pe versantul nordic poartă numele Dosul
Tonii. Locuirea acestei zone este de dată recentă
(secolul XX). Referitor la originea locuitorilor din
cătunul Tonea există și opinia, conform căreia, aceștia
provin dintr-un sat vechi numit Jan, care se aﬂa în
imediata vecinătate a Sebeșului, așezare pe care
locuitorii au părăsit-o in corpore, în secolul al XV-lea,
pentru a se stabili aici²⁶, opinie pe care noi nu o
împărtășim. Lomanul, împreună cu cătunele
aparţinătoare Pleși și Tonea, ocupă o suprafaţă de
aproape 4608 hectare²⁷.
Plaiuri și Purcăreţi sunt cătune ale Pianului,
ambele ﬁind situate pe două interﬂuvii largi, separate
de două văi²⁸. Există opinii conform cărora nu numai
Purcăreţiul, ci și Strungariul, așezat între Răchita și
Purcăreţi, ar reprezenta așezări întemeiate prin roirea
locuitorilor din satul Răchita²⁹, apariţia Purcăreţiului
ﬁind legată, inclusiv din punct de vedere al numelui,
de prezenţa în zonă a unor păduri de stejar și fag, unde
oamenii din satele existente în jur obișnuiau să ducă
turmele de porci la ghindă³⁰.

2.2 Aşezările răsﬁrate
sau alungite

În acest tip se încadrează așezările cu o reţea
întinsă de uliţe, în lungul cărora sunt dispuse casele,
între care se găsesc grădini cu zarzavaturi sau cu pomi.
Aceste structuri au o mare instabilitate în timp datorită
faptului că sporul demograﬁc determină o parcelare a
proprietăţilor care, la rândul ei, provoacă o îndesire a
gospodăriilor, ceea ce conduce spre un tot mai
pronunţat caracter adunat31.
Din zona aﬂată în atenţia noastră, acestui tip îi
corespund Dumbrava și Căpâlna, situate însă, iniţial,
numai pe o singură uliţă, iar în zona de mijloc a văii
râului Sebeș32, localitatea Șugag, caz tipic de sat alungit
așezat pe ambele maluri ale râului Sebeș, căruia i se
adaugă și satul Răchita. Satul Dobra reprezenta iniţial o
roire a locuitorilor din Jina, de care, de altfel, până după
al Doilea Război Mondial, ţinea din punct de vedere
33
administrativ . Alt sat, pe care îl încadrăm în același tip,
este Mărtinie, situat pe aﬂuentul cu același nume al
râului Sebeș, în capătul din aval al Șugagului, de care, la
fel ca și Dobra, ţine administrativ, în zilele noastre. De
pe Valea Pianului, în această categorie de așezări pot ﬁ
incluse satele Pianu de Sus și Strungariul. După ce
aceste sate au ocupat zona de luncă, gospodăriile s-au

Șugag

Tonea

31

²⁶ Raica 2002, p. 33. ²⁷ Stancu 2000, p. 21.
²⁸ Giurcăneanu 1988, p. 263.
²⁹ Raica, File…, p. 1.
³⁰ Pavelescu 2004, I, p. 32.

Butură 1978, p. 61.
Haţieganu 1934, p. 6.
33
Maximilian 1944, p.1.
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2.3 Aşezările adunate
sau concentrate

extins și pe terasele din apropiere sau chiar pe coastele
munţilor, modiﬁcându-și aspectul și transformându-se din
sat înșirat riveran, în sat răsﬁrat de terasă sau coastă34.
Așa s-a întâmplat cu satul Căpâlna, care a ocupat
zona teraselor situate peste râu de nucleul iniţial al satului,
Bărăciuni și Vârtop și coastele de deasupra: Coasta Lacului,
Cucă, Dealul Cornetului și Stăuini. La fel s-a întâmplat și cu
versantul situat la sud-est de sat, numit Livadie, abrupt și
acoperit în prezent de gospodării, existând o diferenţă de
nivel între vatra veche a satului și ultimele case situate în
partea superioară a coastei Livadia de circa 150-200 m,
toate aceste zone de roire a satului iniţial ﬁind amenajate
pentru amplasarea gospodăriilor prin defrișări și lăzuiri.
În cazul satului Mărtinie s-a întâmplat același
lucru, aici ﬁind „cucerită” Muchia Mărtiniei, o coastă
deosebit de abruptă, pe care gospodăriile oamenilor se
înșiră pe culmea cu expunere sudică, până în vârful ei, unde
stau îngrămădite ca păsările pe vârful acoperișului unei case.
Și Șugagul poate ﬁ un exemplu de sat cu două
forme de așezări, datorate reliefului și evoluţiei demograﬁce, îngustimea văii determinând populaţia să-și așeze
gospodăriile pe culmile versanţilor din apropiere, care ajung
până la o altitudine de 1038 m. Culmile din apropierea
acestei localităţi sunt pline de case, cele mai populate ﬁind
Dealul lui Petru (1360 m), Dealul Cucui (1242 m) și Dealul
Ivăniș, pe care sălașele oamenilor ajung până la altitudinea
de 1400 m35.

Sebeșel

Săsciori

Se caracterizează prin localităţi cu gospodării
așezate de-a lungul drumurilor care pornesc dintr-un
centru, ce constituie nucleul iniţial al așezării, cu o structură
mai mult sau mai puţin regulată, având curţi mai largi sau
mai strâmte, cu mici grădini. În jurul acestui tip de localităţi
se găsesc câmpuri, ocupaţia principală a locuitorilor ﬁind
agricultura, în diferitele ei forme de practicare. În cadrul
acestui tip se disting două subtipuri: așezările de tip adunat
cu structură neregulată și cele cu structură regulată36.
Acestui tip de așezare îi corespunde orașul Sebeș,
atestat documentar în anul 1245, cu o structură regulată,
având ca centru fortiﬁcaţia medievală străbătută de două
drumuri centrale dispuse pe cele patru puncte cardinale.
Acest centru a înglobat din punct de vedere administrativ,
începând cu anul 1968, și câteva localităţi cu caracter rural
aﬂate în imediata sa vecinătate: Lancrăm, Petrești și
Răhău37.
Tot în tipul adunat se încadrează și satele aﬂate în
zona dealurilor piemontane, dispuse pe Valea Sebeșului:
Sebeșel, Săsciori, Laz, Răchita și Loman, acesta din urmă
prezentând o tendinţă de concentrare38, lor adăugându-li-se
Pianu de Jos.

36

Butură 1978, p. 60.
Pavelescu 2004, I, p. 27.
38
Haţieganu, 1934, p. 6.

34

37

Butură 1978, p. 62.
35
Haţieganu 1934, p. 6-7.
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3.

zonei aﬂate în discuţie, drumul Sebeș-Novaci. Este
evident faptul că acesta, în trecut, nu arăta așa cum arată
astăzi și nici măcar nu avea traseul celui actual. În forma
în care îl cunoaștem azi drumul este de dată recentă, din
deceniul șapte al secolului al XX-lea, când s-a început
construcţia barajelor și a lacurilor de acumulare de pe
Valea Sebeșului. În trecut, drumul urma cursul sinuos al
râului și avea aspectul general al unui drum de căruţă, pe
care, de multe ori, cu greu te puteai deplasa repede,
datorită inundării lui de apele râului care, odinioară,
neﬁind sistematizat, avea un debit mult mai mare. În
linii mari traseul acestuia de la Sebeș la Șugag era identic
cu cel actual, în schimb, în amonte de Șugag, mai precis
unde actualul drum urcă pe coasta muntelui Mirașul,
drumul vechi urma cursul râului până în luncile de la
Oașa. Acest drum avea o mare importanţă în epocă
pentru localităţile aﬂate pe Valea Sebeșului, crescătorii
de animale având la dispoziţie și folosind, și atunci și
astăzi, drumurile de plai.
Plaiul este deﬁnit de o anumită axialitate a
culmilor și de o anumită funcţionalitate economică. El
nu este numai o cale de pendulare a turmelor, ﬁind și
locuit, umanizarea lui ﬁind realizată prin frecvenţa
trans-porturilor în timpul verii, impusă de forma de
organizare a pășunatului40.

Căile de comunicație

Căile de comunicaţie au jucat un rol important,
ﬁind determinate de relief și de ocupaţiile tradiţionale
ale zonei. Factorii naturali, ca pășuni, fânaţe, livezi,
precum și cel antropic, interesat de exploatarea acestora,
au determinat apariţia unor anumite trasee consacrate
pentru zonele respective.
Cea mai îngustă cale de comunicaţie era poteca,
numită în Mărginimea Sebeșului, la fel ca și în
Mărginimea Sibiului, potec. Pe acest potec, cu o lăţime
medie de 30 cm, se putea deplasa o persoană sau mai
multe mergând în șir. Dacă poteca este mai lată, astfel
încât pe ea puteau circula două persoane una lângă alta,
se numește cărare39.
În Mărginimea Sebeșului căile de comunicaţie se
dezvoltă de-a lungul principalelor râuri. Axul central de
comunicaţie, actual, îl reprezintă, pentru aria de est a
39
40

Sofronie 1985, p. 286.
Apolzan 1985, p. 461.
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înălţimile de deasupra cetăţii dacice de la Căpâlna.
După circa 6 km, de la Loman se ajunge în cătunul Pleși,
dezvoltat în special pe culmile care coboară din dreapta
drumului spre Valea Recii, unul dintre aﬂuenţii Văii
Pianului. Dincolo de cătunul Pleși, spre vest, se observă
cătunul Tonea, cu gospodăriile risipite pe coamele
dealurilor, așezat parcă într-o căldare, străjuită la nord
de Sclemea Tonii (971 m) și la sud-est de vârful Stroia
(1106 m).
De la Pleși drumul de plai continuă cu mici
urcușuri și coborâșuri, lin, până în vârful dealului Pleșii,
pentru ca de acolo să coboare brusc și să piardă circa 200
m altitudine într-o șa care face legătura între Dealul
Pleșii și Vf. Stroia.
Până să se ajungă în șaua dintre cele două dealuri,
din drumul de plai pornesc cărări și poteci care duc la
Padina Pliteștilor și Muchia Rolii, unde se găsesc colibele
locuitorilor din Săsciori. Ajuns în șaua dintre cele două
vârfuri, spre stânga, se coboară prin Găujoare și
Curmătura Scoghită pe Muchia Mărtiniei, unde
întâlnim un grup de circa doisprezece-cincisprezece
gospodării ale celor din Mărtinie, cătun al Șugagului,
așezate ca păsările pe un acoperiș, ocupând o muchie
îngustă de munte care coboară abrupt până în drumul
aﬂat pe valea râului Sebeș.
Revenind la plaiul Lomanului, din șaua susamintită, drumul urcă extrem de abrupt pe Curmătura
Greșilor, pe o porţiune de circa 700 m recuperând
diferenţa de nivel pierdută anterior și lăsând în stânga
Vf. Stroia, continuă spre Dealul Crucilor, numit astfel
datorită răscrucii de drumuri de aici.
După o coborâre scurtă și lină se ajunge la Cruci,
de unde drumul de plai se intersectează cu un alt drum

3.1 Plaiul Lomanului

A fost și este cel mai important dintre aceste
drumuri de plai din zona munţilor Sebeșului. Acest plai
este oarecum paralel cu drumul aﬂat pe valea râului, dar,
spre deosebire de acesta, care urma în trecut cursul
sinuos al râului în fundul unor văi adânci, drumul de
plai urcă pe vârfurile munţilor aﬂaţi în stânga râului,
ţinând culmea acestora. El pornește din localitatea
Loman, legată de drumul de pe vale, astăzi printr-un
drum de 7 km destul de abrupt, construit în deceniul
cinci al secolului trecut, care începe în extremitatea
nordică a localităţii Săsciori. În trecut, drumul de plai
pornea din sudul satului Sebeșel și urca, lin, până la
Loman. Din capătul din sus al Lomanului, la
extremitatea sud-estică a satului, drumul urcă treptat,
trecând prin Câmpul Lomanului și mergând spre
cătunul Pleși, de care îl despart circa 5-6 km.
Urmând acest drum de plai, călătorul observă pe
partea stângă zona cu fânaţe și colibele locuitorilor din
Sebeșel și Săsciori. Primul urcuș mai diﬁcil are loc la
Plaiul Cercului, de unde drumul de plai câștigă
altitudine, continuând, mai mult sau mai puţin sinuos,
prin șeile care leagă munţii între ei, prin locurile numite
Suliţe și Bătăi, situate, poate nu întâmplător, pe
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trebuincioase traiului la munte, care au, totodată, și
funcţia de cârciumi. În acest loc se adună, în special
duminica și în zilele de sărbătoare, locuitori din toate
satele aﬂate în discuţia lucrării de faţă, cu excepţia celor
din Căpâlna, Mărtinie și Șugag, aﬂaţi prea departe
pentru a veni aici. Aici se găsește și zona de interferenţă a
pădurilor de foioase cu cele de conifere.
Mergând în amonte, după cincisprezece minute
se ajunge la Hurdubeu, loc situat pe o terasă naturală a
Muncelului, adevărat loc de belvedere. De aici se pot
observa la orizont, spre sud, piscurile adeseori înzăpezite
ale vârfurilor lui Pătru, Șureanu, Negru și culmea
Dobraia, mergând spre vest spre Munţii Orăștiei.
De aici drumul cotește spre sud-est coborând
circa 150-200 m diferenţă de altitudine, abrupt, în
Lăutoare, unde întâlnim unul dintre cele două izvoare
importante ale Mărtiniei. În continuare, drumul urcă
șerpuind pe versantul de vest al muntelui Ţeţu (Ţăţu),
urmând direcţia până pe Măgura Pianului, munte
desprins din Ţeţu, ca un pinten spre vest, pe care se aﬂă o
stână. Ajunși aici, altitudinea a fost recuperată, însă
drumul coboară din nou spre sud-sud-est și ajunge la
Curmături, unde se găsește o nouă răscruce importantă. Spre dreapta drumul coboară, urmând direcţia
sud-vest, șase kilometri la Canciu, pe râul Cugirului, iar
spre stânga nouă kilometri, pe Valea Mirașului, până la
vărsarea acestuia în râul Sebeș, în dreptul cătunului TăuBistra.

venit din dreapta, care duce în cătunul Tonea, unde se
oprește, de acolo neexistând decât cărări și poteci care
coboară direct în valea Recii, sau, ocolind prin vest sau
est Sclemea Tonii, coboară prin Dosul Tonii în Părăul
Tonii, alt aﬂuent al râului Pianului.
De la Cruci drumul continuă având un traseu
ușor ascendent până pe Dealul Lung, pentru ca apoi,
după cca. 4 km, să coboare din nou în Vad, într-o șa
largă, de unde, în dreapta, pornește un drum ce coboară
pe valea Recii până în satul Strungari, sau în stânga în
valea Mărtiniei, de unde, urmând cursul acestui râu,
ajunge după 10 km în aval de localitatea Șugag.
Continuând, drumul de plai urcă relativ lin pe
Comarnice și Recea, un plai larg și lung desprins spre
nord din muntele Muncel, unde se aﬂă colibele celor din
Purcăreţi și Plaiuri.
Ajuns pe Comarnice călătorul este surprins de
numărul mare de colibe împrăștiate în partea dreaptă a
drumului, cât vezi cu ochii. În stânga versanţii coboară
abrupt în valea Mărtiniei peste care se văd culmile
rotunjite ale dealurilor Drăgușului și Teascului, precum
și poienile din Curătă și Ivăniș, unde sunt risipite
colibele locuitorilor din cătunele Șugagului: Bârsana,
Arţi și Jidoștina.
Mergând mai departe, de la Recea, în aproximativ un kilometru, se ajunge la Cărări, centru pastoral
și mai nou și turistic, de unde, după cum spune și
numele, pornesc numeroase cărări spre colibele
oamenilor, risipite în toate direcţiile. Aici, la Cărări, se
aﬂă colibele lomănarilor și, tot aici, aceștia din urmă,
oameni cu iniţiativă, au deschis două magazine cu cele
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3.2 Plaiul
Purcărețiului

Continuând spre sud, drumul de plai urcă pe
înălţimile Tomnatecului și trece peste culmile Măgura,
Stânișoara, Păltinei, Prisaca, Canciu și coboară lin la
Poarta Raiului situată la poalele vârfului lui Pătru și
Șureanului, cei mai înalţi munţi din zonă.
De aici, pornesc drumuri, care, ﬁe coboară,
mergând spre nord-nord-vest, pe râul Cugirului, ﬁe
urmând spre sud-sud-est, baza Vârfului lui Pătru prin
Luncile Prigoanei spre Sălane, pe versantul estic al
muntelui Slimoiu (Sclimoiu), spre pasul Tărtărău, prin
care se ajunge la Obârșia Lotrului.
Continuând pe drumul de plai, de la Poarta
Raiului acesta urcă spre vest în Curmătura Șureanului,
de unde se desparte un drum care duce prin șaua Aușel,
exact peste castrul roman de la Vârful lui Pătru, vizibil și
astăzi sub forma unor valuri de pământ. De aici,
drumul, care nu mai arată ca un drum propriu-zis, ﬁind
înierbat, mergând practic pe pășunea alpină, ocolește
Vârful lui Pătru pe versantul vestic, urmând direcţia sud,
și coboară, prin Poiana Muierii, în drumul Obârșia
Lotrului-Petroșani, de unde continuă urcând în masivul
Parâng.
Celălalt drum din Curmătura Șureanului
merge spre sud-sud-vest, trecând peste versanţii vestici
ai munţilor Clăbucet, Aușel și Măgura Haţegană, munţi
pe care se găsesc tot atâtea stâne, spre stâna de la Măgura
Haţegană, fost avanpost al mărginenilor Sebeșului
înspre teritoriul jienilor, pierdut însă acum câţiva ani în
instanţă în favoarea celor din Petrila. De aici se văd
piscurile Parângului și Retezatului, drumul coborând în
localitatea Petrila.

Acest plai pornește din localitatea cu același
nume, situată pe un piemont larg, deasupra
Strungariului, de care îl leagă un drum abrupt de șase
kilometri. Este folosit de locuitorii din Purcăreţi și
Plaiuri, pentru a ajunge la colibele situate la Recea,
Comarnice și Cărări, trecând peste dealul Hălmu, lăsând
la nord-nord-vest dealul Mugeștilor, care aparţine
mărginenilor din zona Cugirului. Drumul șerpuiește
spre sud-vest, urmând cu mici suișuri și coborâșuri
curba de nivel de deasupra Văii Cugirului, trecând pe la
Măguri și Bordu, unde drumul desparte efectiv teritoriul
comunei Pianu de cel al Cugirului, aici ﬁind prezente
câteva colibe ale locuitorilor din Mugeștii de Sus. Din
acest loc, drumul ajunge în punctul Prislop, unde, din
dreapta, se intersectează cu drumul venit din cătunul
Plaiuri.
Locuitorii din acest cătun, pornind din Plaiuri,
trec peste Haita și dealul Manoila printr-o pădure de fagi
seculari și ajung la Prislop, de unde, spre colibele aﬂate la
Recea, merg pe același drum ca și purcăreţenii. De la
Prislop, drumul cotește spre est, trecând pe sub Cioaca
Rădăcinii și urcă spre Dealul Arșiţei și Recea, care sunt
destinaţia lor. De aici, Cărările sunt aproape, spre zona
montană înaltă folosind același drum ca și lomănarii.

26

mai ales, George Oprescu care considera troiţele
„[…] curioase și impresionante manifestaţiuni ale
credinţei”, ce satisfăceau, totodată, și „[…] restul de
superstiţie păgînă” perpetuată în conștiinţa
oamenilor41.
Cea mai temeinică cercetare asupra troiţelor
românești o întreprinde Romulus Vulcănescu.
Studiul său din anul 1947, Funcţiunia magică a
42
troiţei , rămâne o sursă bibliograﬁcă de referinţă
chiar dacă, un sfert de veac mai târziu, avea să ﬁe
reluat și extins substanţial în volumul Coloana
cerului43. După mai bine de treizeci de ani de la
publicarea cărţii lui Romulus Vulcănescu, apare
lucrarea lui Ionel Oprișan, Troiţe Românești. O
tipologie44, în care clasiﬁcarea propusă de autor este,
în cea mai mare parte, tributară celei făcute de
Romulus Vulcănescu: monumente sacre de structură
precreștină (stâlpi ai cerului, coloane ale cerului) și
monumente de structură creștină (troiţe cruciforme,
troiţe iconofore, troiţe de incintă).
Contribuţii importante privitoare la troiţe și
în special la cele din Mărginimea Sibiului au adus
cercetătorii sibieni: în anul 2002, Carmina Maior
publica în Sargetia un studiu intitulat Troiţele din
Mărginimea Sibiului, fenomen religios, cultural
artistic și social45, urmat în anul 2006, în aceeași
revistă, de un studiu mai amplu, elaborat în
colaborare cu Valerie Deleanu și intitulat Troiţele –
necesitatea repertorierii, propuneri de tipologie46.

4.
Troițele

În spaţiul românesc, interesul cercetătorilor
pentru troiţe s-a manifestat încă de la începutul
secolului XX. În anul 1910, în lucrarea sa Industria
casnică la Români, trecutul și starea ei de astăzi.
Contribuţiuni de artă și tehnică populară, Tudor
Pamﬁle a inclus și unele desene cu troiţe. Ulterior au
fost publicate și alte lucrări care au avut ca subiect
troiţele. Dintre ele amintim albumele realizate de
pictorul elveţian Anton Kaindl, Monumente din
Oltenia, Muntenia, Transilvania și Basarabia, și de Ion
Voinescu, autorul albumului Monumente de artă
ţărănească din România, cel din urmă prefaţat de
Nicolae Iorga și care considera că troiţele sunt „ctitorii
ieftine ale unor credincioși, care nu aveau mijloace de
a-și arăta credinţa prin durarea unei biserici”, și
sublinia că ele „[…] la obârșie, cred, au fost altceva”.
Subiectul i-a mai preocupat pe Al. Tzigara-Samurcaș
(1909, 1928), Grigore Ionescu, Tache Papahagi și,
41
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Problematica troiţelor este reluată în anul 2017
de Adrian Stoia în lucrarea Troiţele din Mărginimea
Sibiului. Parte uitată a patrimoniului cultural sibian
care, în cele 371 pagini, repertoriază 390 troiţe din
arealul sus-menţionat, adoptând tipologia propusă de
Ionel Oprișan. Autorul introduce și o nouă categorie,
„troiţe-standard generate de cultul eroilor”, care, în
opinia noastră, nu credem că trebuiau abordate într-o
tipologie a troiţelor, întrucât sunt monumente
comemorative, în schimb credem că ar ﬁ trebuit
incluse crucile-cenotaf, pe care, cu două excepţii, le
trece cu vederea47. Deși menţionează contribuţia
importantă a Carminei Maior și a lui Valerie Deleanu
la studiul troiţelor din Mărginimea Sibiului, nu
folosește tipologia propusă de aceștia, care, credem
noi, este mult mai adecvată pentru zonă decât cea
propusă de Oprișan48.
Ceea ce denumim generic „troiţă” poartă, în
funcţie de zonele etnograﬁce, denumiri diferite: cruci
la răscruci (în Nordul Moldovei), răstigniri (în
Maramureș), icoane (în Vâlcea), rugi (în ţinutul
Pădurenilor), cruci (în Transilvania și Oltenia, unde
este vorba de troiţe iconofore) sau, pur și simplu,
49
lemne (în documentele vechi) .
În spaţiul geograﬁc descris mai sus sunt
prezente numeroase troiţe, cuvânt de origine slavă care
semniﬁcă trei cruci îngemănate, cea mai apropiată
asociere ﬁind cu Sfânta Treime. În aceste comunităţi
rurale, tradiţiile sunt încă prezente și păstrate, deși se
observă pe an ce trece alterarea lor. Oamenii de aici au

simţit nevoia să așeze crucea protectoare în orice loc în
care le-a fost primejduită viaţa sau pe care ei îl
considerau periculos, rolul crucii ﬁind acela de a
păstra ordinea ﬁrească a lucrurilor, simpla vedere a
acesteia ﬁind o conﬁrmare că Dumnezeu este prezent
alături de ei50.
Denumirea de troiţă este una convenţională și
desemnează totalitatea monumentelor unde crucea
apare în ipostazele ei puriﬁcatoare sau protectoare ale
unui loc, având funcţia de delimitare a unor spaţii
51
ﬁzice încărcate de conotaţii simbolice . Troiţa
înseamnă, în primul rând, crucea, dar termenul s-a
extins la întregul ansamblu, cruce și eventuala ediculă.
Crucea este confecţionată, de obicei, din lemn de
esenţă tare și este pictată pe una sau pe ambele feţe, în
funcţie de funcţia pe care o îndeplinește și de tipul de
troiţă. Poate ﬁ, însă mai rar, sculptată cu motive
exclusiv geometrice, printre care predomină motivul
solar, în cele mai variate forme ale sale: cercuri,
romburi înlănţuite, înscrise în cercuri sau nu,
combinate cu triunghiuri, semicercuri sau rozete,
toate dispuse după principiile simetriei într-o
alternanţă radiantă52.
Materialul din care este confecţionată crucea
determină alegerea formei acesteia. Cea mai des
întâlnită în zonă este crucea treﬂată ortodoxă, urmată
de crucea germană sau crucea cu cruciuliţe, alături de
crucea latină, ce-i drept mai rară. Se poate urmări
evoluţia acestora, de la formele cele mai simple,
speciﬁce mai ales troiţelor sculptate în piatră, la
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drumuri, monumente cu importanţă mitogeodezică,
de hotărnicie, căpătând însă treptat semniﬁcaţie
mitologică, de însemne apotropaice ale răscrucilor,
pentru ca, odată cu răspândirea creștinismului, să
capete importanţă religioasă, transformându-se în
însemne care marchează prezenţa și protecţia religiei
creștine55.
Troiţele îndeplinesc rolul elementar de a ﬁxa
„[…] hotărniciile lumești și supra lumești ale vieţii și
pe cele ale naturii”. Indiferent de formele lor
arhitectonice, ele hotărnicesc lumea invizibilă a
forţelor oculte ale naturii și vieţii. Troiţa „[…] este
forma cea mai primitivă, în ﬁinţă încă astăzi, de
sanctuar al religiozităţii și cultului sacru popular”,
opinează Romulus Vulcănescu, care deﬁnește
sanctuarul drept un loc declarat sfânt și respectat ca
atare de popor, din motive magice, mitice sau
religioase. Locurile unde sunt amplasate aceste
construcţii sunt: vatra satului, intrările și ieșirile din
sat, răscrucile drumurilor, locurile necurate, măgurile
și, în general, zonele de interferenţă între cele două
lumi56.
Crucea străjuiește hotarul dintre lumea ﬁzică și
cea spirituală, iar răscrucea are forma ﬁzică a crucii,
ﬁind punctul de contact al celor patru direcţii. Pe
tărâmul simbolisticii și al tradiţiilor populare,
răscrucea este mai mult decât atât, aici existând
totodată și „[…] drumul care unește cerul cu tărâmul
celălalt”, de aceea aici se așează o troiţă57.

formele mai complexe, în care s-au adăugat o serie de
elemente decorative (butoni, raze, brâuri simple sau
alveolate, dispuse pe conturul crucii), pentru a se se
ajunge, în special în cazul celor ctitorite după
jumătatea secolului trecut, la adevărate dantelării în
lemn. Este evident faptul că uneltele moderne au
ușurat munca meșterilor, dându-le posibilitatea de a-și
transpune mai ușor, în lemn sau metal, spiritul
creator, ajungându-se uneori la situaţii care frizează
kitsch-ul, și care nu mai au nimic în comun nici cu
tradiţia locului și nici cu tradiţia sacră.
Crucea, ca simbol, este prezentă în viaţa
oamenilor încă din preistorie, desigur cu alte
semniﬁcaţii decât cele pe care ea le are astăzi, însă nu
trebuie făcută abstracţie de faptul că simbolurile sunt
„[…] expresii universale ale sacrului și ele nu pot ﬁ
extirpate sau anulate din condiţia umană”53.
Pentru a stăvili dezordinea universală provocată
de spirite și forţe maleﬁce, pentru a reinstaura ordinea
ﬁrească și domnia binelui, încă din cele mai vechi
timpuri se obișnuia să se așeze ritual, sau mai bine zis
să se implanteze cu scop apotropaic, în zonele de
maximă perturbare a liniștii cosmice o serie de obiecte
cum ar ﬁ: coloane ale cerului, simulacre ale acestora
sau altare de sacriﬁcii54.
Troiţele sunt încadrate de Romulus Vulcănescu
în categoria monumentelor de factură mitică. La
începuturi, acestea erau trei „coloane ale cerului”
îngemănate într-un monument stilimorf, sau stâlpi
triviumiali, așezaţi acolo unde se întâlneau trei
53
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Acest tip de construcţie este prezent și în zona
aﬂată în atenţia noastră și poartă denumirea generică
de cruci. Ele au forma unor chilii, de obicei din bârne,
cu acoperișul din șindrilă în patru ape. În peretele
dinspre drum este lăsat un loc liber pentru ușă, pereţii
laterali ﬁind prevăzuţi cu ferestre. Aceste construcţii
care adăpostesc crucea servesc totodată și ca loc de
refugiu pentru călătorii surprinși de intemperii.
Profesorul Gheorghe Pavelescu menţionează faptul
că, în trecut, în locurile unde apa se găsea mai departe
de drum, localnicii obișnuiau să se îngrijească ca
întotdeauna să ﬁe la aceste „cruci-chilii” un urcior cu
apă proaspătă, care să potolească setea călătorilor. În
zona fânaţelor și în cea montană, înaltă, troiţele de
acest tip se întâlnesc mai rar, drumurile, răscrucile și
locurile de popas ﬁind vegheate de troiţe simple
protejate totuși de un acoperiș din șindrilă61, iar mai
nou din tablă.
În superstiţiile poporului român, răscrucea este
un „sorb magic”, o vâltoare înlăuntrul căreia cad
prinse de ﬂuxul demoniac toate făpturile mitice care
plutesc în jur. Tot aici se adună în nopţile cu lună plină
vrăjitoarele și strigoii satelor, pentru a invoca ajutorul
spiritelor rele sau pentru a le constrânge și folosi în
interesul lor personal. Ca mediu de întrepătrundere a
lumii naturale cu cea supranaturală, răscrucea
nestrăjuită de troiţă reprezintă un loc prohibit de
tradiţie, pentru trecătorul întârziat în noapte62.

Romulus Vulcănescu susţine existenţa unei
continuităţi din perioade ancestrale, în care drumurile
și punctele cardinale erau marcate de coloane
discofore, cu diferite însemne, transformate în
coloane iconofore care nu sunt altceva decât „forme
reduplicate sau asociate ale coloanelor discofore”.
Iniţial, icoanele apar înscrise în discul solar, iar cu
timpul aceasta „tinde să devină tot mai mult un ciclu
de alegorii, un iconostas sau o imitaţie de tâmplă de
biserică”. În anumite cazuri, acești stâlpi, simulacre ale
coloanei cerului, erau adăpostiţi în edicule asemănătoare cu acele aedes compitales din perioada romană,
ridicate la răscrucile drumurilor în cinstea zeilor viali.
Aceste încăperi erau zugrăvite cu scene sacre și erau
prevăzute cu bănci pentru odihnă și o masă pentru
ofrande. Din ediﬁcii care adăposteau coloane, acestea
au devenit cu timpul troiţe58.
În perioada precreștină, ideea de reînnoire și
funcţia de apărare a ordinii universale o deţineau
arborele cosmic și succedaneele lui, coloanele și stâlpii
cerului și, odată cu creștinismul, crucea a preluat
funcţiile acestora59. Începând cu secolul al XIV-lea,
arborele cosmic este înlocuit aproape total de
substitutul său, crucea, care devine modelul universal
al monumentelor creștine sacre60. „[…] Troiţele, de o
imensă varietate stilistică, urmașele ﬁrești ale
coloanelor și stâlpilor cerului, reprezintă o sinteză adhoc între straturile arhaice și cel creștin”, consideră
același Ionel Oprișan.
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Troiţe nu se pun numai la răscruce, apa având,
în mentalitatea tradiţională, valenţe magice și ﬁind
încărcată de aceeași simbolistică a maleﬁcului ca și
răscrucea. Din antichitate izvoarele erau consacrate
unor divinităţi protectoare (Hercule, Aesculap, nimfe
etc.), iar după răspândirea creștinismului, obiceiul s-a
păstrat, în aceste locuri (izvoare, fântâni) amplasânduse troiţe, deoarece fântâna, și îndeosebi adâncurile ei,
pot găzdui forţe maleﬁce63.
Troiţele sunt așezate cu precădere lângă fântâni,
nu numai pentru că oamenii poposesc aici spre a-și
potoli setea, putând totodată să se închine după placul
inimii, ci și pentru că fântâna (sau izvorul), ca linie
axială ce unește pământul cu lumea tenebrelor, creează
o stare de neliniște ce trebuie anihilată prin „simulacre
ale coloanei cerului”64. Troiţele de fântâni apără, în
sens simbolic, apa de imixtiunea întregii faune mitice,
atât de variat transﬁgurate de basmele, legendele și
miturile românești în spâni, zmei, știme, rusalce sau
balauri65.
Hotarele au, la rândul lor, o mare încărcătură
magică, troiţele ﬁind amplasate atât la intrare pe
teritoriul satului, cât și la intrarea propriu-zisă în sat,
cu rol de apărare, pentru a ţine la distanţă molime și
dușmani de toate categoriile66. Troiţele de hotar
marcau limitele hotarele satelor și serveau și ca puncte
de reper.

Cimitirele, de asemenea, sunt apărate de troiţe
care, în acest caz, nu au rol funerar, cum au crucile
mormintelor, care pecetluiesc simbolic „închiderea
porţilor dintre lumi”, ci străjuiesc hotarul dintre vii și
morţi67. Acestea, alături de crucile obișnuite, susţin și
întăresc puterea de apărare antidemonică a mortului
împotriva „tuturor germenilor descompunerii spirituale și a tribulaţiilor extralumești”. Troiţele de
mormânt dublează și resemniﬁcă magia crucii până la
potenţializarea ei maximă68.
Ultima categorie abordată de noi este cea a
troiţelor-cenotaf, care comemorează ﬁe eroi căzuţi pe
front și ale căror trupuri sunt îngropate cine știe unde
sau nu au fost niciodată găsite, ﬁe anumiţi localnici,
morţi, dar care nu sunt îngropaţi sub ele. Foarte
frecvent, în cazul tuturor acestor tipuri de troiţe, se
poate observa că sunt împodobite cu ﬂori de câmp,
ramuri, cetină sau chiar spice de grâu, fapt ce
sugerează că ele încă își au un rol bine stabilit în cadrul
ceremoniilor tradiţionale69.
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5.
Cimitirele cu
stâlpi funerari

Cimitirele din satele de munte din această
zonă mai păstrează încă obiceiul de a pune la
mormintele bărbaţilor stâlpi funerari. La jumătatea
secolului trecut, această practică era prezentă în
cătunele Șugagului, Loman, Tonea, Răchita, Pianu de
Sus, Strungari, Purcăreţi și Plaiuri, iar profesorul
Gheorghe Pavelescu, care a studiat acest obicei, era de
părere că la începutul secolului trecut fenomenul a fost
mult mai răspândit în zona submontană, ocupând o
arie cuprinsă între Orăștie și Făgăraș, cu sporadice
intruziuni la sud de Carpaţi, în aria actuală a judeţelor
Gorj și Mehedinţi70.
Atenţia cercetătorilor asupra acestui fenomen
a fost atrasă odată cu publicarea de către Gh. Pavelescu
a studiului intitulat Pasărea-Suﬂet. Contribuţii pentru
cunoașterea cultului morţilor la românii din Transilvania (1942)71. În același an, în revista Balcanica,
Petru Caraman publica o recenzie asupra Anuarului
Arhivei de Folklor72, în care apreciază contribuţia lui
Gh. Pavelescu:
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fost vreodată folosiţi de români . Ei sunt ornamentaţi
și uneori prevăzuţi în vârf cu o pasăre cu aripile închise
sau deschise. Aceștia derivă din arborii funerari cu
păsări ale suﬂetului atârnate de ramurile lor, folosiţi în
trecut în Moldova și Transilvania, precum și de către
românii din sudul Dunării, până în peninsula Istria
(macedoromâni, meglenoromâni și istroromâni) 82.
După tipul lor stilimorf pot ﬁ stabilite starea civilă a
decedatului, vârsta și uneori chiar și profesia acestuia83.
Acest lucru este conﬁrmat și de Gheorghe
Pavelescu care, analizând stâlpii, atrăgea atenţia asupra
formei și dimensiunilor lor. Stâlpii funerari sunt
sculptaţi de sus și până jos cu motive geometrice
(romb, cruce, rozete, linii în zig-zag, „dinţi de lup” și,
mai rar, cu motive ﬂorale sau vegetale), de cele mai
multe ori sculpturile ﬁind vopsite, culorile cele mai
frecvent folosite ﬁind roșul, negrul, verdele, albastrul
și, mai rar, albul. În secţiune au formă patrulateră
(Pianu de Sus, Purcăreţii, Plaiuri, Strungari, Răchita,
Loman, Tonea, Pleși) sau hexagonală / octogonală
(Căpâlna, Deal, Jidoștina), cu diametrul de 8-12 cm,
în timp ce înălţimea lor variază între 1,20 și 2,00 m, în
funcţie de vârsta decedatului (la copii și bătrâni stâlpii
folosiţi erau mult mai mici)84.
În ceea ce privește vârsta decedatului, aceasta
poate ﬁ dedusă și din prezenţa păsării pe stâlp sau din
absenţa ei. Pasărea se pune exclusiv la tinerii
necăsătoriţi85, alături de stâlpul cu pasăre ﬁind pusă și
o „suliţă de brad”, care la Pianul de Sus, spre exemplu,

„O comunicare importantă este cea a lui Pavelescu
asupra ornamentului funerar pasărea-suﬂet […].
Suntem siguri că acest motiv există de asemenea în
alte zone ale Transilvaniei […] În realitate este o
adaptare a unei semniﬁcaţii străvechi la concepţia
creștină […]. La origine, aceste păsări nu erau
ornamente (și nu sunt deloc nici astăzi), ci motive
cultice, rămășiţe ale unui foarte vechi cult al
morţilor”73.

Studiul lui Pavelescu atrage și atenţia lui
Harald Krasser74 care, doi ani mai târziu, publica în
Deutsche Forschung im Südosten un articol referitor la
acest obicei, în care extindea aria practicării lui, citând
din Historia Longobardorum, a călugărului benedictin
Paulus Diaconus (720-799), arătând faptul că, în
secolul al VIII-lea, longobarzii din Italia obișnuiau ca
atunci când cineva murea să i se pună pe mormânt un
stâlp cu un porumbel din lemn în vârf, îndreptat spre
locul în care acesta și-a pierdut viaţa75.
Așadar, pasărea funerară este un motiv care
poate ﬁ urmărit din Extremul Orient, Japonia și
China76, venind spre Europa este prezent la populaţiile
din Altai77, la ceremișii de pe Volga78, la românii din
sud-vestul Transilvaniei, la românii sud-dunăreni79 și
până la longobarzii din Italia80.
Romulus Vulcănescu abordează de mai multe
ori problematica stâlpilor funerari, considerându-i
categoria cea mai răspândită de „stâlpi mitici” care au
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căpătâiul decedatului. Brazii erau pereche deoarece
tânărul sau tânăra decedată ar ﬁ trebuit să trăiască și să
se căsătorească, în schimb, odată cu decesul, trupul
mort se descompune în ritmul în care brazii înﬁpţi se
usucă treptat. În ziua înmormântării brazii sunt tăiaţi
de către feciori și aduși în sat. La marginea satului,
aceștia sunt întâmpinaţi de fete îmbrăcate în haine de
doliu. De la marginea satului se încolonează perechi,
băieţii duc brazii către curtea mortului, iar fetele cântă
următorul cântec al bradului:

trebuia să aibă o înălţime de tot atâţia metri cu câţi ani
a avut decedatul86.
În mentalitatea tradiţională românească,
bradul în variantele sale: ﬁe simplu, ﬁe sub formă de
suliţă sau săgeată (adică curăţat de crengi, lăsându-i-se
numai trei ramuri în vârf ) trebuia pus pe mormântul
tinerilor indiferent dacă aceștia erau „lumiţi”
(căsătoriţi) sau nu. Bradul avea semniﬁcaţia de mire
(bradul soţ sau nevastă) a mortului într-un ritual de
săvârșire a „nunţii mortului”, act menit să reintegreze
suﬂetul decedatului în rânduielile ﬁrești ale ordinii
cosmice87. Deși obiceiul de a pune brad la mormântul
tinerilor este tot mai rar practicat, totuși, chiar și în
mediul urban din zona aﬂată în discuţia noastră
persistă încă obiceiul ca mortul necăsătorit să ﬁe
înveșmântat în haine de mire sau mireasă. Aceste
practici funerare au aceeași semniﬁcaţie thanatologică
indiferent dacă se folosește bradul simplu, suliţa sau
săgeata88 sau, mai recent, veșmintele rituale de mire
sau mireasă.
Această idee este deplin ilustrată și de
materialul folcloric funebru provenit din această zonă;
spre a da doar un exemplu, redăm mai jos un obicei
practicat la înmormântarea unui tânăr sau a unei
tinere, cules în deceniul al șaselea al secolului trecut
din Pianu de Sus, de doamna Ana Todoran, profesor la
școala din aceeași localitate. La înmormântarea unui
tânăr sau tinere, exista obiceiul să se aducă din pădure
doi brazi înalţi care se înﬁgeau în mormânt la

„Bradule, bradule, ce rău ai avut,
Bradule, bradule, de te-ai coborât,
Bradule, bradule, de la locul tău,
Bradule, bradule, la locul cel rău,
Bradule, bradule, de la loc pietros,
Bradule, bradule, la loc mărghilos,
Bradule, bradule, de la munţi înalţi,
Bradule, bradule, de la ai tăi fraţi,
Bradule, bradule, eu m-am coborât
Bradule, bradule, că la mine-or vint,
Bradule, bradule, cinci-șase voinici,
Bradule, bradule, ca niște haiduci,
Bradule, bradule, și pân m-or tăiat,
Bradule, bradule, mi-or tot ﬂuierat,
Bradule, bradule, și pân m-or adus,
Bradule, bradule, tot așa mi-or zâs,
Bradule, bradule, bradule nu-ţi ﬁe,
Bradule, bradule, că pe tini te-or pune,
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de brad90, iar în Loman și în Tonea, dacă mortul a fost
91
cioban, se atârna de stâlp un clopoţel , la fel și la
92
Răchita .
Cei mai importanţi stâlpi pentru „mitologia
morţii” sunt cei pe care sunt amplasate „păsări ale
suﬂetului”. Aceste păsări funerare îndeplinesc mai
multe funcţii, în mitologia română, având un rol
psihopomp și ﬁind, în realitate, reprezentările unor
păsări sacre. De la pasărea măiastră precreștină se
transformă, odată cu răspândirea creștinismului, în
porumbel. Dacă iniţial „în forma arhaică era asociată
cu arborele funerar (substitut al arborelui cosmic),
considerat un monument dendromorf […]”, ulterior
ea „[…] migrează de pe arbore pe stâlpul funerar, un
monument stilimorf (succedaneu al coloanei
cerești)” 93 . O foarte interesantă discuţie asupra
„preistoriei” motivului păsării sacre se regăsește la
cercetătorul albaiulian Cristian Ioan Popa, care,
abordând arhitectura funerară din zona Cugirului,
prezintă o serie de descoperiri de reprezentări ale
porumbelului în spaţiul românesc, pentru anti94
chitatea dacică și romană și nu numai .
Pasărea funerară apare pe stâlpi în două
ipostaze: cu aripile strânse, ca „receptacul psihologic al
suﬂetului (ipostaza de pasăre a suﬂetului) și cu aripile
întinse (ipostaza suﬂetului-pasăre)95.
În opinia lui Gheorghe Pavelescu, porumbelul joacă un rol important numai în primele
săptămâni după înmormântare, perioadă în care

Bradule, bradule, în mijloc de grădină,
Bradule, bradule, la lină fântână,
Bradule, bradule, și voinicul are,
Bradule, bradule, și părinţi și fraţi,
Bradule, bradule, și s-au lăudat,
Bradule, bradule, c-or tot lăcrima,
Bradule, bradule, de nu te-i usca”.

În situaţia în care mortul este de sex masculin în
timpul petrecerii mortului spre groapă se cântă tot
drumul:
„Voinice, voinice, întoarnă nu te duce!
Voinice, voinice, că oile-n curte li dor de munte!
Voinice, voinice, și vacile zghiară că li dor de ţară!
Voinice, voinice, și boii-s înjug, că li dor de plug!
Voinice, voinice, ce nevastă ţi-ai ales?
Voinice, voinice, nevastă din pădure
cioplită-n secure!
Voinice, voinice, din coajă uscată
la vârf retezată!”89.

Ocupaţia mortului în viaţa pe care tocmai a
părăsit-o este indicată uneori de însemnele funerare.
La Purcăreţi, dacă mortul era cioban, se lega de un colţ
al stâlpului o batistă în care se introducea, alături de
moneda de rigoare (gest care ne amintește de „obolul
lui Caron” din mitologia romană), pusă la toţi morţii,
și un smoc de lână. Tot lână se punea și în vârful suliţei
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Cules de la Ana Mircea, 30 ani în 1960 (MMIRS, nr. inv. 842/D. 209). 90 Pavelescu 2008, p. 17-18.
Informaţie: Gheorghe Vlad, zis „Vlădoiu”, 70 ani în 2018, cătun Tonea, com. Săsciori.
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suﬂetul mortului colindă locurile prin care a umblat
în viaţă. După această perioadă, care variază de la
nouă zile la trei săptămâni, porumbelul nu mai are
niciun rol, decât cel estetic de înfrumuseţare a
mormântului. Deci – conchide profesorul Pavelescu
– imaginea cioplită în lemn a suﬂetului pasăre joacă
rolul de reprezentare efectivă a suﬂetului lângă
mormânt, în cadrul unei mentalităţi magice, până
când suﬂetul trece deﬁnitiv în lumea de dincolo96.
Urmărind modul în care se transformă în
timp rolul păsării, Romulus Vulcănescu este de părere
că, din simbol al eliberării suﬂetului din captivitatea
trupului, pasărea, sub forma porumbelului, se
transformă într-un simbol al suﬂetului încreștinat,
victorios asupra morţii. De la varianta solitară de pe
stâlp „pasărea suﬂetului” ajunge multiplicată în trei
exemplare pe cruci, ca simbol apotropaic al trinităţii
creștine97. Modiﬁcările în funcţia apotropaică a
păsării sunt observate și de Gheorghe Pavelescu, care
este de părere că, iniţial, funcţia de apărător al
mormântului a avut-o stâlpul, ulterior aceasta ﬁind
atribuită păsării98.
Deși, în urma cercetărilor de teren, am
identiﬁcat și înregistrat cartograﬁc cimitirele cu
stâlpi, astăzi mai există foarte puţine cazuri în care la
înmormântările recente se mai folosesc stâlpi. În
urma observaţiilor efectuate am ajuns la concluzia că
stâlpii sunt folosiţi aproape exclusiv în cazul unor
bărbaţi născuţi în perioada interbelică, mult mai rar
pentru cei născuţi în a doua jumătate a secolului XX,
lucru care ne îndreptăţește să credem că acest obicei
ancestral va dispărea odată cu bătrânii satelor.

6.
Considerații
ﬁnale

În urma demersului nostru s-a conturat o
imagine clară a situaţiei existente. Dintr-un total de
73 de troiţe repertoriate, și care au fost incluse în
acest volum, cele mai numeroase sunt troiţele de
drum, reprezentând 35,61% din totalul acestor
monumente. Ele sunt urmate de cele de cimitir, cu
un procent de 21,92%. Numărul mare al acestora
din urmă poate ﬁ explicat prin speciﬁcul zonei
cercetate, așezările risipite generând practici
funerare speciﬁce, în care nu există un singur cimitir
într-o așezare, ci mai multe și de dimensiuni mai
Tipuri de troiţe
4%
22%
35%

Troiţe de drum
Troiţe de hotar
Troiţe de izvor
Troiţe de rascruce
Troiţe de cimitir
Troiţe cenotaf

14%
7%
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18%

mici, de tip familial ori ale unor vecinătăţi și, mult mai
rar, cimitire obștești și asta numai în satele de tip
adunat aﬂate ﬁe pe Valea Sebeșului, ﬁe pe cea a
Pianului sau a Răchitei. Dintre satele aﬂate în zona
piemontană, singurul care are un cimitir obștesc este
Lomanul, sat inclus, de altfel, în tipul adunat sau
concentrat. Situaţia este total diferită în cazul
cătunelor, unde pe arealul unei localităţi găsim și câte
patru sau chiar cinci cimitire (cum este cazul
Purcăreţiului sau a cătunului Tonea), cărora li se
adaugă și frecvente înmormântări „în ogradă”. Este
astfel ﬁresc ca și troiţele de cimitir sau de mormânt să
ﬁe prezente în număr mare.
Dincolo de aspectul pragmatic al situaţiei, în
care este mult mai diﬁcil să transporţi decedatul pe
distanţe lungi spre un eventual „loc de veci” într-un
cimitir obștesc, în opoziţie cu faptul că și rudele și
prietenii decedatului se deplasează singuri, la fel și
preotul și cantorii, aceste practici sunt alimentate și de
alte resorturi care ţin de psihologia și credinţele
oamenilor. Aici priveghiul durează cele trei zile, iar
înmormântarea este întotdeauna urmată de un
banchet funebru, la care participă toţi cei prezenţi,
eveniment organizat în gospodărie. O altă caracteristică este aspectul de întrajutorare a membrilor
comunităţii, prezent în zonă, în care priveghiul este
numit „mers cu blidul”, adică nu se „merge cu mâna
goală”, ci se duc familiei decedatului alimente (orez,
ulei, ouă sau chiar găini), care vor ﬁ pregătite și
consumate după înmormântare. În plus, există încă
un puternic cult al morţilor, bătrânii sunt veneraţi și
este de dorit ca mormântul lor să ﬁe în apropierea casei
în care și-au dus existenţa, pentru ca și după moarte să

ﬁe prezenţi alături de familie, ﬁind astfel mai la
îndemână și îngrijirea mormintelor.
Procentual, al treilea loc este ocupat de
troiţele de hotar. În marea lor majoritate acestea sunt
din piatră și, chiar dacă astăzi ele nu mai marchează de
facto limitele satelor, care s-au extins între timp
datorită sporului demograﬁc, la vremea respectivă,
adică în prima jumătate a secolului al XIX-lea, de când
datează cele mai multe dintre ele, jalonau hotarele
acestora. Să analizăm, de exemplu, situaţia satului
Răchita. În prezent, localitatea se întinde de-a lungul
pârâului omonim începând cu „ţigănia”, cartier destul
de mare, situat în locul numit în trecut „grădina
Găneștilor” și despărţit de vatra veche a satului de un
mic „deﬁleu”. După o porţiune abruptă și stâncoasă,
nelocuită, numită „Coasta Rea”, urmează un deal
proeminent, numit „Gruieţul”, pe care este amplasată
o cruce din piatră. Ai ﬁ tentat să crezi că este vorba de o
troiţă de răscruce, însă poziţia ei iniţială se situa mult
mai în faţă, lângă drum, ﬁind mutată ulterior de
localnici datorită unor lucrări de excavare a
Gruieţului. Aici era de fapt limita satului marcată prin
această troiţă de hotar.
Cealaltă limită a satului era în locul numit
„Câmp”, o padină largă de unde drumul coboară spre
Strungari. Aici este amplasată altă troiţă, tot din
piatră, care se aﬂă în curtea unui localnic, întrucât
satul s-a extins și aici. De cealaltă parte a drumului
există o altă troiţă, în ediculă din lemn, inclusă de noi
în categoria troiţelor de drum. Ea fost amplasată acolo
în anul 1857, semn că în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea satul a început să se extindă dincolo de crucea
de hotar din piatră preexistentă. O situaţie similară am
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Următoarea se aﬂa în șaua muntelui Măgurile. De aici,
graniţa pornea spre dreapta, spre Curmătura
Pienelului, apoi înspre muntele Pleașa, de unde
mergea spre locul numit „Faţa Sacului”, acolo
găsindu-se a unsprezecea movilă de hotar. Mai
departe, graniţa mergea prin pădure peste coasta
împădurită „Obârșia Sacului”, spre locul numit
„Rădăcina”, iar de acolo spre Recea, de unde se
îndrepta spre est spre drumul care duce spre munţi
„[…] procedentes versus orientem ad sinistram usque
ad viam, que ad alpes ducit inter duos fagos meta
decimasepta jaceret”. Acolo, între doi fagi, se găsea
penultima movilă, a șaptesprezecea. De aici, graniţa
cobora în valea Cugirului „[…] in ﬂumen vulgo
Kudchyrerbach vocatum […]” care desparte în mod
101
natural teritoriile scaunelor .
Parţial, graniţa amintită în documentul de la
1563 este nemodiﬁcată și astăzi, doar că ea nu mai
desparte teritoriul scaunului de Sebeș de cel al
Orăștiei, ci pe cel al comunei Pianu de orașul Cugir.
Două cruci, tot din piatră, coincid parţial cu traseul
indicat în descrierea din documentul amintit mai sus.
Este vorba despre „Crucea din Cărări”, amplasată aici
în anul 1821 și de „Crucea lui Adămuţ”, amplasată la
Recea, în vârful unei movile de mari dimensiuni,
despre care credem că este una dintre movilele de
hotar amintite la 1563. Crucea lui Adămuţ era
îngropată deoarece a fost ruptă, micul sondaj
„arheologic” întreprins de noi dându-ne prilejul
constatăm că monumentul are și o inscripţie, pe care

întâlnit și în cazul satului Purcăreţi, unde „Crucea din
capul Purcăreţiului ”, realizată tot din piatră și aﬂată
lângă un cimitir, nu-l marchează pe acesta, ci limita
satului așa cum era ea cândva, crucea ﬁind anterioară
înhumărilor în această zonă.
Sigur că de-a lungul timpului limitele
teritoriale se pot modiﬁca, însă sunt și situaţii în care
ele se păstrează neschimbate. O astfel de situaţie am
întâlnit în comuna Săsciori, în satul Dumbrava (fostă
Cacova). Aici, „Troiţa cu tri cruci”, care delimitează
teritoriul Săscioriului de cel al Dumbravei, este
consemnată pe prima ridicare topograﬁcă militară
Joseﬁnă, realizată între 1769 și 177399, iar „Crucea din
Lăcuţ”, o troiţă de hotar din piatră, care delimitează
pășunea celor din Dumbrava de a celor din Răhău,
purtând o inscripţie cu caractere chirilice și
consemnând anul 1834, este ﬁgurată, la rândul ei, pe
cea de-a doua ridicare topograﬁcă militară austriacă,
100
realizată între 1853 și 1858 .
O altă situaţie legată tot de troiţele de hotar,
pe care am întâlnit-o în investigarea noastră pe teren,
are legătură cu vechea graniţă a Scaunului de Sebeș, a
cărui întindere teritorială, așa cum era ea în secolul al
XVI-lea, o cunoaștem datorită unor neînţelegeri iscate
între acesta și Scaunul Orăștiei. Dintr-un document
emis la Sibiu, la 25 noiembrie 1563, aﬂăm că au avut
loc măsurători și revizuiri de semne de hotar (meta).
Astfel, primul semn de hotar se găsea la obârșia
Archișurilor „[…]Oburssye Arkyssylor Walachice
vocato […]”, peste teritoriul lui Chasparis Barcsay.
99
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Transylvania (1853-1858; 1869-1870) - Second military survey of the Habsburg Empire (vezi https://mapire.eu/en/synchron/secondsurvey-transylvania, accesat la 22.09.2018).
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permanent (cătunele) sau temporar (zona de fânaţe),
deoarece inﬂuenţa antropică asupra lor a fost minimă.
Cea mai veche troiţă identiﬁcată de noi, „Crucea din
grădina lui Aloman Dumitru”, pictată de Savu
Poienaru (1777-1829), va împlini în anul 2019 două
sute de ani, este reprezentativă pentru troiţele din
această zonă. Aceasta, alături de „Crucea Natului” din
Jidoștina, a cărei cruce a fost pictată în anul 1901de
Ilie I Poienaru (1840-1917), reprezintă cele mai
frumoase astfel de monumente din întreaga zonă. Alţi
membri ai familiei Poienaru, care semnează cruci în
arealul aﬂat în atenţia noastră, sunt Simion Poienaru
(1801-1872) și Partenie Poienaru (1871-1921). Un
alt pictor talentat, foarte activ în zonă a fost Sarvin
Maniu Zemora, originar din Sebeșel, nepot, din
partea mamei, al pictorului Sava Henţia (1848-1904),
care semnează pictura a nouă troiţe, acoperind
intervalul cuprins între 1931 și 1978.
În ceea ce privește tipurile de cruci, în
lucrarea de faţă am folosit tipologia propusă de
Nicolae Jan, Ioana Rustoiu și Ana Dumitran în
lucrarea Crucea în patrimoniul spiritual al judeţului
Alba102. Cel mai frecvent tip întâlnit, în special la
monumentele din secolul al XIX-lea și din primele
decenii ale veacului următor, este crucea germană,
urmată de crucea greacă, de crucea trifoi și de crucea
latină. Crucea armeană este mai rară, ﬁind folosită
doar la monumentele din piatră.
Și în prezent se ediﬁcă troiţe, pe care însă nu
le-am inclus în repertoriul de faţă, deoarece în afară de
dimensiunea antropologică a gestului, ele nu seamănă

încă nu am reușit să o descifrăm, dar și să analizăm
cum este construit soclul unei astfel de troiţe. Prezenţa
lor în aceste puncte, marcate ﬁe cartograﬁc, ﬁe
documentar, ne arată faptul că, periodic, aceste troiţeînsemne de hotar erau înlocuite, cele noi ﬁind
amplasate în același loc. Probabil că s-a recurs la
confecţionarea lor din piatră, chiar dacă aceasta se
prelucrează mai greu decât lemnul, pentru că rezistă
mai bine la intemperii și hotarele, dincolo de
dimensiunea lor mitologică, aveau și o importanţă
practică, concretă.
Troiţele de răscruce ocupă locul al patrulea, cu
un procent de 13,7%. Multe dintre acestea sunt
protejate în edicule de dimensiuni mai mari, în special
cele aﬂate în afara satelor. Ele sunt numite diferit în
literatura de specialitate, ﬁe troiţe-capelă, ﬁe crucichilii, însă noi credem că ar trebui numite troiţerefugiu, pentru că acesta este rostul ediculelor, ﬁind
prevăzute inclusiv cu bănci improvizate, pentru ca, în
caz de vreme rea, călătorii sau oamenii aﬂaţi la munca
câmpului să se poată adăposti, până când stihiile
naturii se vor liniști.
Troiţele de izvor ocupă locul cinci cu un
procent de 6,84% din totalul acestor monumente, iar
troiţele cenotaf, considerate de noi un subtip al celor de
cimitir sau mormânt, încheie clasamentul cu un
procent de doar 4,1%.
Concluzionând, putem aﬁrma fără să greșim,
că cele mai spectaculoase, arhaice și mai bine păstrate
troiţe, indiferent de tipul în care se încadrează, sunt
cele din zona montană înaltă, ﬁe cea locuită
102

deloc cu cele speciﬁce acestei zone, neintrând,
astfel, pentru moment, în atenţia noastră. În ceea
ce privește cimitirele cu stâlpi funerari, am
identiﬁcat 16 asemenea obiective în Pianu de Sus,
Strungari, Purcăreţi, Plaiuri, Răchita, Loman și
Tonea. Obiceiul a dispărut complet din Sebeșel,
Săsciori, Laz, Căpâlna, Șugag și din cătunele sale și
este pe cale de dispariţie în Strungari și Răchita.
Credem că până la mijlocul acestui secol va
dispărea complet din întreaga zonă, odată cu
bătrânii din prezent ai satelor, crucile din beton și
marmură ajungând deja până în cimitirele din
această zonă montană.

Jan et alii 2010, p. 10-58.
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I.
REPERTORIU

Troițe de hotar

3.
CRUCEA DIN
LUNCĂ (1)

1.
CRUCEA DIN
„CAPUL PURCĂREŢIULUI” (1)

2.
CRUCEA DE
„LA ARINI” (1)

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Purcăreţi; 3. Punct:
„Capul Purcăreţiului”; 4. Coordonate GPS: N 45.83830; E
023.49010; altitudine 622 m. II. Tip – de hotar. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de piatră; 2. Tehnică – piatră
cioplită; 3. Tip – cruce greacă; 4. Pictură –; 5. Inscripţii -. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 0,97x0,62 m; grosime
0,18 m; 2. Descriere: Cruce din piatră, ﬁxată pe un
postament prismatic (0,60x0,60 m), cu braţele evazate spre
extremităţi. În zona centrală poartă un decor incizat, de
forma unui disc cu o cruce înscrisă. În partea superioară,
există un mic registru decorat prin cioplire cu motivul „dinţi
de lup”. Pe latura de sud-est, orientată spre drum, s-a executat
un decor simplu adâncit, care marchează marginea crucii, ca
un contur. Este acoperită cu var. 3. Stare de conservare –
bună. B. Edicula: -. V. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Pianu de Jos; 3.
Punct: „la Arini”; 4. Coordonate GPS: N 45.94654; E
023.47919; altitudine 269 m. II. Tip – de hotar. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de piatră; 2. Tehnică –
cioplire; 3. Tip – cruce armeană; 4. Pictură - ; 5. Inscripţii: –
cu caractere chirilice:
IC
NИ KA
XC
IV. Descriere: A. Crucea: 1. Dimensiuni: 0,85x0,62x0,17 m
2. Descriere: Cruce din piatră, cu extremităţile braţelor
evazate, lobate spre exterior, prevăzută cu un chenar adâncit
dispus pe faţa orientată spre vest. Crucea este văruită în alb,
iar chenarul este vopsit cu negru. 3. Stare de conservare bună. B. Edicula: -. V. Observaţii: -.
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I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Pianu de Sus; 3.
Punct: „În Luncă”; 4. Coordonate GPS: N 45.90865; E
023.48016; altitudine 308 m. II. Tip – de hotar. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă din beton;
2. Tehnică – lemn pictat; zidărie turnată; 3. Tip – cruce
treﬂată; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii – inscripţii
ilizibile - localizate pe piciorul crucii, pe ambele feţe. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,29x0,74 m; 2.
Descriere: Cruce din lemn, treﬂată, pe care, pe un fundal
albastru, este reprezentată scena Răstignirii. În centrul
compoziţiei este reprezentat Isus pe cruce, iar la extremităţile
celor două braţe sunt redaţi din proﬁl, Maica Domnului, la
dreapta Mântuitorului, cu palmele lipite într-un gest de
rugăciune, iar la stânga, Sf. Ioan, în aceeași ipostază. În partea
superioară a crucii este redat, încadrat de îngeri, DumnezeuTatăl ţinând în mâini însemnele puterii: globul și sceptrul. La
bază, surmontată de doi îngeri, se aﬂă o inscripţie, ilizibilă. 3.
Stare de conservare - pictura este parţial degradată. B. Edicula
1. Dimensiuni: h - 3,05 m; L -1,75 m; l - 1,75 m; 2.
Deschiderea nișei –; 3. Învelitoarea - piramidală, din beton.
4. Descrierea – edicul paralelipipedic, de plan pătrat, realizat
din beton, deschis pe toate cele patru laturi, adăpostind
crucea, montată pe un soclu în două trepte. Un gard din ﬁer
forjat, dispus perimetral, împiedică accesul la cruce.
Construcţia poartă o învelitoare de tip piramidal pe care s-a
montat un mic cruciﬁx de tablă. Intradosul acoperișului, care
dorește să sugereze o cupolă, păstrează încă urmele unui decor
pictat. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: -.
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4.
CRUCEA DE SUB
„CIOACA RĂDĂCINII”

5.
CRUCEA LUI
ADĂMUŢ

I. Localizare: 1. Comună: Pianu; 2. Sat: -; 3. Punct: „La
Rădăcină”; 4. Coordonate GPS: N 45.77887; E 023.50998;
altitudine 979 m. II. Tip – de hotar. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – cioplire; 3. Tip – cruce
germană; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: -. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 0,83x0,55 m; h – cu
suportul din lemn 2,36 m. 2. Descriere: Cruce din lemn
pictată cu scena Răstignirii, cu faţa orientată spre nord vest,
protejată de un acoperiș din tablă zincată, cu marginile
vopsite în roșu. 3. Stare de conservare - pictura degradată.
B. Edicula: -. V. Observaţii: sprijinit de stâlpul de lemn pe
care este ﬁxată crucea se găsește piciorul vechii troiţe, din
lemn de stejar, asemănător cu cel de „La Măguri”, care este un
tip mai arhaic.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: -; 3. Punct: „La
Recea”; 4. Coordonate GPS: N 45.74505; E 023.50016;
altitudine 1177 m. II. Tip – de hotar. III. Morfologie: 1.
Material – cruce din piatră; 2. Tehnică – piatră cioplită; 3. Tip
– cruce greacă; 4. Pictură -; 5. Inscripţii – în nișă – ilizibilă. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: cca. 0,70x0,40 m; 2.
Descriere: Cruce din piatră, prevăzută cu un postament
dreptunghiular cu partea superioară ușor arcuită, care
găzduiește o nișă ușor adâncită în care se găsește o inscripţie
ilizibilă. Iniţial era ﬁxată pe un postament din piatră, ulterior,
în urma ruperii în treimea inferioară, a fost îngropată în
spatele soclului, ﬁind vizibilă doar partea superioară a
monumentului, mai precis crucea greacă. 3. Stare de
conservare - aspectul crucii a avut de suferit în urma
reparaţiei. B. Edicula: -. V. Observaţii: -.
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6.
CRUCEA DIN CĂRĂRI

7.
CRUCEA DIN LUNCĂ (2)

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori/Pianu; 2. Sat: -; 3. Punct:
„Cărări”; 4. Coordonate GPS: N 45.724095; E 023.506832;
altitudine 1308 m. II. Tip - de hotar. III. Morfologie: 1.
Material - cruce de piatră; 2. Tehnică - piatră cioplită; 3. Tip cruce latină; 4. Pictură -; 5. Inscripţii: pe faţa orientată spre
est, sunt incizate următoarele: - iniţialele lui Isus Hristos, IC /
XC - și anul 1821. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
1,70x0,65 m; grosime 0,24 m; 2. Descriere: Cruce din piatră
ce poartă pe latura de est inscripţia amintită mai sus, iar pe cea
de vest un decor în relief format din cinci cruci de mici
dimensiuni (0,11x0,09 m) dispuse: una în partea superioară,
alta în zona bazei, iar celelalte trei în zona intersecţiei braţelor
crucii. Pe aceeași latură s-a executat un contur adâncit care
marchează marginea crucii. 3. Stare de conservare – bună. V.
Observaţii: Delimitează teritoriul comunei Săsciori de al
comunei Pianu.

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Săsciori; 3. Punct:
„În luncă”; 4. Coordonate GPS: N 45.87811; E 023.57262;
altitudine 312 m. II. Tip – de hotar. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn, ediculă zidită; 2. Tehnică – lemn
pictat; zidărie tencuită; 3. Tip – cruce germană; 4. Pictură –
tempera pe lemn; 5. Inscripţii: -. IV. Descriere: A. Crucea 1.
Dimensiuni: 1,05x0,80 m; 2. Descriere: Cruce din lemn, cu
raze, pe care este reprezentată scena Răstignirii. În centrul
compoziţiei este reprezentat Isus pe cruce, iar la extremităţile
celor două braţe sunt redaţi Maica Domnului, cu palmele
lipite într-un gest de rugăciune, și Sf. Ioan, în aceeași ipostază.
În partea superioară a crucii este reprezentat DumnezeuTatăl, iar peste un nor este redat și Duhul Sfânt, în chip de
porumbel. Fundalul este de culoare albastră, iar conturul
crucii este marcat de un brânel ornamental, auriu. 3. Stare de
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conservare - bună, pictura ușor degradată. B. Edicula 1.
Dimensiuni: h - 3,40 m; L - 2,10 m; l - 2,10 m; 2.
Deschiderea nișei: 1,06x0,60 m; 3. Învelitoarea: ţiglă, în
patru ape. 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic, de plan
pătrat, realizat din zidărie tencuită, prevăzut cu o nișă care
adăpostește crucea. Deschiderile nișei, situate pe laturile de
est, sud și vest, sunt de formă dreptunghiulară, ﬁnalizate în
semicerc, în partea superioară. Construcţia poartă o
învelitoare de ţiglă, piramidală, de tip ﬂeșă, cu coamele
curbate spre baze, pe care s-a montat o cruce din tablă. 5.
Stare de conservare – bună; V. Observaţii: -.
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8. „CRUCEA DIN LĂCUŢ” (1)

9. „CRUCEA DIN LĂCUŢ” (2)

10. „CRUCEA DE LA ZĂPODIE”

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Dumbrava; 3.
Punct: „Lăcuţ”; 4. Coordonate GPS: N 45.88795;E
023.61402; altitudine 491 m. II. Tip - de hotar. III.
Morfologie: 1. Material - cruce de piatră; 2. Tehnică - piatră
cioplită; 3. Tip - cruce bizantină; 4. Pictură -; 5. Inscripţii: pe piciorul crucii: „ГДЛК / 1834”. IV. Descriere: A. Crucea
1. Dimensiuni: 1,75x0,68x0,18 m (cu tot cu postament); 2.
Descriere: Cruce din piatră cioplită, cu extremităţile evazate
și cu zona mediană a piciorului decorată cu un registru
proﬁlat, sub care a fost săpată inscripţia amintită mai sus.
Crucea este ﬁxată pe un postament din piatră, cu
dimensiunile de 0,56x0,50x0,31 m. 3. Stare de conservare bună. Braţul stâng este spart și întreaga suprafaţă a crucii este
acoperită cu mușchi și licheni. B. Edicula:-. V. Observaţii:
Delimitează pășunea satului Dumbrava de cea a Răhăului
(informaţie oferită de Cotruș Nicolae – 66 ani).

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Dumbrava; 3.
Punct: „Lăcuţ”; 4. Coordonate GPS: N 45.88799; E
023.61069; altitudine 499 m. II. Tip – de hotar. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de ciment; 2. Tehnică –
turnare; 3. Tip – cruce latină;
4. Pictură - ulei pe tablă; 5. Inscripţii – greu lizibilă - localizată
pe piciorul crucii de tablă încastrată în nișa executată în
crucea de ciment: „ACEASTA SFÎNTĂ CRUCE / S-A
RIDCAT DE / MIRON IANCU ȘI OLIMPIA / 1969”. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 2,04x1,01x0,20 m; 2.
Descriere: Cruce din ciment, prevăzută cu o nișă în formă de
cruce germană, deschisă în faţa orientată spre est, în care s-a
încastrat o cruce de tablă pictată. Pictura, degradată,
reprezintă scena Răstignirii. 3. Stare de conservare - bună.
Pictura de pe crucea de tablă este degradată. B. Edicula: -. V.
Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Dumbrava; 3.
Punct: „Zăpodie”; 4. Coordonate GPS: N 45.88160; E
023.59293; altitudine 366 m. II. Tip - de hotar. III.
Morfologie: 1. Material - cruce de piatră; 2. Tehnică cioplire; 3. Tip - cruce bizantină; 4. Pictură -; 5. Inscripţii: -.
IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,67x0,67x0,17 m;
2. Descriere: Cruce din calcar, cu braţele evazate, prevăzută
cu o mică nișă, de formă dreptunghiulară (0,21x0,17 m),
dispusă în zona centrală, ușor adâncită, care găzduia în trecut
o icoană. Piciorul crucii se termină în zona bazei cu un bulb
oval, ﬁind ﬁxat într-un soclu de piatră sumar prelucrată, cu
dimensiunile 1,20x0,60x0,27 m. Crucea, în prezent, este
văruită cu alb. 3. Stare de conservare - bună. B. Edicula: -. V.
Observaţii: -.
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este redat pe cruce, pe un fundal ocru deschis, iar în partea
superioară sunt reprezentate Soarele și Luna. Datorită
tehnicii în care s-a executat, pictura s-a degradat, în prezent
compoziţia distingându-se cu greutate. La bază a fost cioplită
o inscripţie, din păcate, ilizibilă. 3. Stare de conservare pictura este degradată. B. Crucea nr. 2 1. Dimensiuni:
1,12x0,43 m; 2. Descriere: Cruce din piatră, prevăzută cu un
postament dreptunghiular cu partea superioară ușor arcuită,
care găzduiește o nișă adâncită cu dimensiunile 0,34x0,48 m.
Nișa, de formă dreptunghiulară, semicirculară în partea
superioară, adăpostește o pictură, realizată, la rândul ei, în
frescă seacă, reprezentând-o, într-un cadru oval, pe un fond
ocru, pe Fecioara Maria cu Pruncul în braţe. În jurul scenei se
aﬂă 12 mici medalioane circulare, cu scene din viaţa
Mântuitorului. Pe chenarul nișei se aﬂa o inscripţie pictată,
cu alb pe fundal negru, din care în prezent se mai poate citi
doar fragmentul amintit mai sus. Deasupra nișei, pe crucea

11.
TROIŢA
„CU TRI CRUCI”
I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Dumbrava; 3.
Punct:-; 4. Coordonate GPS: N 45.88104; E 023.58538;
altitudine 345 m. II. Tip – de hotar. III. Morfologie: 1.
Material – cruci de piatră, ediculă din piatră; 2. Tehnică –
cioplire; zidărie tencuită; 3. Tip – cruci bizantine, cruce
greacă; 4. Pictură – frescă seacă; 5. Inscripţii: pe piciorul
crucii nr. 1 – inscripţie ilizibilă; pe chenarul nișei crucii nr. 2,
parţial lizibilă - „………MILUEST……..”; pe piciorul
crucii nr. 3 – inscripţie ilizibilă. IV. Descriere: A. Crucea nr. 1
1. Dimensiuni: 0,79x0,44 m; 2. Descriere: Cruce din piatră,
cu extremităţile braţelor evazate, prevăzută cu un contur
adâncit care urmărește marginea acesteia. Poartă o pictură
realizată în frescă seacă, reprezentând scena Răstignirii. Isus

64

propriu-zisă, se aﬂă, incizată, o cruce treﬂată, cu raze. 3. Stare
de conservare - pictura este degradată; crucea este stropită cu
var. C. Crucea nr. 3 1. Dimensiuni: 0,79x0,44 m; 2.
Descriere: Cruce din piatră, cu extremităţile braţelor evazate,
prevăzută cu un contur adâncit care urmărește marginea
acesteia. Poartă o pictură realizată în frescă seacă,
reprezentând scena Răstignirii. Isus este redat pe cruce, pe un
fundal ocru deschis, iar în partea superioară sunt reprezentate
Soarele și Luna. Datorită tehnicii în care s-a executat, pictura
s-a degradat, în prezent compoziţia distingându-se cu
greutate. La bază a fost cioplită o inscripţie, din păcate
ilizibilă. 3. Stare de conservare - pictura este degradată. D.
Edicula: 1. Dimensiuni: h parapet - 2,70 m; L - 4,55 m; l 1,86 m; 2. Deschiderea nișei: 1,20x0,96 m; 3. Învelitoarea:
ţiglă, în patru ape. 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic, de
plan dreptunghiular, realizat din piatră lipită cu lut, acoperită
recent cu tencuială pe bază de ciment și văruită cu alb. Este

prevăzută cu trei nișe care adăpostesc cele trei cruci. Nișa care
adăpostește crucea nr. 1, situată în partea stângă a troiţei este
de formă dreptunghiulară, având dimensiunile: h - 1,07 m; L
- 1,02 m și l - 0,82 m. Nișa mediană, care adăpostește crucea
nr. 2, are un plan trapezoidal și următoarele dimensiuni: 1,14
m x 0,88 m x 1,14 m x 1,14 m; h - 1,23 m. Nișa ce adăpostește
crucea nr. 3 măsoară: h - 1,07 m; L - 1,02 m; l - 0,75 m.
Deschiderea nișei este orientată spre sud-sud-est, la drum.
Construcţia poartă o învelitoare de ţiglă, în patru ape și a fost
extinsă recent, spre est, unde s-a amenajat un pridvor din trei
asize de bolţari din beton, lat de 1,63 m, neﬁnisat. 5. Stare de
conservare – bună. V. Observaţii: -.
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12. CRUCEA CÂMPULUI (1)

13. „CRUCEA DIN GRUIEŢ”

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Răchita; 3. Punct:
„Câmpul Răchiţii”; 4. Coordonate GPS: N 45.87035; E
023.51399; altitudine 485 m. II. Tip – de hotar. III.
Morfologie: 1. Material – cruce din piatră; 2. Tehnică – piatră
cioplită; 3. Tip – cruce bizantină; 4. Pictură -; 5. Inscripţii: cu
caractere chirilice, pe braţele crucii:
XC
NI KA
IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,21x0,61 m; 2.
Descriere: Cruce din piatră, cu braţele evazate la extremităţi,
prevăzută pe faţa estică, orientată spre drum, cu un chenar
adâncit. Piciorul crucii până în zona braţelor a fost reparat cu
ciment. 3. Stare de conservare - aspectul crucii a avut de
suferit în urma reparaţiei. B. Edicula: -. V. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Răchita; 3. Punct:
„Gruieţ”; 4. Coordonate GPS: N 45.87792; E 023.51911;
altitudine 430 m. II. Tip – de hotar. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de piatră; 2. Tehnică – piatră cioplită; 3. Tip
– cruce bizantină; 4. Pictură –; 5. Inscripţii: localizată în zona
mediană a piciorului crucii: „ACEAST / SANT / KRUCEA /
CRUCEA / …….. / 1837”?. IV. Descriere: A. Crucea 1.
Dimensiuni: 1,12x0,0,57x0,14 m; 2. Descriere: Cruce din
piatră cioplită, prevăzută cu un chenar care urmărește
conturul crucii, pe piciorul crucii în zona mediană a fost
cioplită inscripţia amintită mai sus. Partea inferioară este mai
lată și, deși este corp comun cu piciorul crucii, dă impresia
unui soclu pe care este sculptată în relief o cruce dublă. 3.
Stare de conservare - bună, inscripţia parţial lizibilă. B.
Edicula: -. V. Observaţii: -.

66

II.
Troițe de drum

14.
CRUCEA LUI TOMA

15.
CRUCEA DIN STRADĂ

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Pianu de Sus; 3.
Punct: str. Principală nr. 64; 4. Coordonate GPS: N
45.89976; E 023.48059; altitudine 322 m. II. Tip – de drum.
III. Morfologie: 1. Material – cruce din piatră; 2. Tehnică –
piatră cioplită; 3. Tip – cruce bizantină; 4. Pictură -; 5.
Inscripţii: – cu caractere chirilice: - în zona mediană a
piciorului crucii: „1847”; - pe piciorul crucii: „ACESTĂ /
….CRUCE / AU PLE… / … E A… / TOMA”. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,25x0,61 m; 2.
Descriere: Cruce din piatră, având pe picior inscripţia
menţionată mai sus. Este încastrată în zidul casei situată pe
str. Principală la nr. 69 și a fost vopsită în aceeași culoare maro închis - ca soclul acesteia. 3. Stare de conservare aspectul crucii a avut de suferit în urma vopsirii. B. Edicula: -.
V. Observaţii:-.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Pianu de Sus; 3.
Punct: str. Principală, la ieșirea din sat spre Strungari; 4.
Coordonate GPS: N 45.89100; E 023.48466; altitudine 323
m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1. Material - cruce de
lemn, ediculă cu structură metalică; 2. Tehnică - lemn pictat;
structură metalică; 3. Tip - cruce treﬂată; 4. Pictură - tempera
pe lemn; 5. Inscripţii: - localizată pe piciorul crucii:
„SFÎNTĂ CRUCE, TU NE-AJUTĂ
ÎN NĂCAZURI ȘI-N DURERI
INIMA NI-O FĂ AVUTĂ
PLINĂ DE DULCI MÎNGÎIERI!”
IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,60x0,66 m; 2.
Descriere: Cruce din lemn pictată pe ambele feţe. Pe cea
orientată spre stradă (E) este reprezentată scena Răstignirii. În
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centru este reprezentat Isus pe cruce, iar la extremităţile celor
două braţe sunt redaţi din proﬁl, la dreapta Mântuitorului,
Maica Domnului ţinând în mâini ștergarul cu care-și șterge
lacrimile, iar la stânga Sf. Ioan, rugându-se. În partea
superioară este reprezentat, văzut frontal, deasupra norilor,
Dumnezeu-Tatăl, cu nimb triunghiular, cu globul în mâna
stângă, în timp ce cu dreapta binecuvântează lumea.
Fundalul este de culoare albastră, iar conturul crucii este
marcat de o bandă pictată de culoare ocru închis. Piciorul
crucii devine mai lat în partea inferioară și găzduiește catrenul
amintit mai sus.Pe faţa orientată spre vest, sunt redaţi, pe
braţe și pe bază cei patru evangheliști, iar central, într-un mic
medalion, este reprezentată Sfânta Treime la stejarul Mamvri.
3. Stare de conservare - bună. B. Edicula 1. Dimensiuni: h –

2,90 m; L - 2,00 m; l - 2,00 m; 2. Deschiderea nișei: –; 3.
Învelitoarea: tablă zincată, în patru ape. 4. Descrierea: Edicul
de tip pergolă, de plan dreptunghiular, realizat pe o structură
de ţevi metalice, deschis pe toate cele patru laturi. Crucea este
ﬁxată pe un postament din beton. Interiorul, în afara crucii,
găzduiește trei băncuţe, servind ca loc de adăpost și odihnă
trecătorilor. Accesul animalelor este împiedicat de un gard
confecţionat din laţi, dispus perimetral între stâlpi, prevăzut
cu o poartă în partea de est. Construcţia poartă o învelitoare
de tablă zincată, în patru ape. 5. Stare de conservare – bună.
V. Observaţii: localnicul Popa Ioan, în vârstă de 78 de ani,
aﬁrma că troiţa se aﬂă în acest punct de foarte mult timp, iar
edicula veche a acesteia era confecţionată din structură de
lemn și scânduri, ﬁind acoperită cu șindrilă.
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16. CRUCEA „DE PESTE CALE LA DĂNEŢ”

17. CRUCEA DE „LA BORDU” (1)

18. CRUCEA DIN „CAPU RECII”

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Purcăreţi; 3. Punct:
„La Dăneţ”; 4. Coordonate GPS: N 45.83556; E 023.48816;
altitudine 466 m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – cioplire; 3. Tip – cruce
latină; 4. Pictură - ; 5. Inscripţii: - localizată în zona mediană a
piciorului crucii: „A. 1974. V / FĂCUTĂ DE CĂRPINIȘA /
NICULE / VII MORŢI / NCLAEGHO /MARIERAV. NIC
/ GHIORGHIE ANA. IN / ELSAVETA GHO ELS /
LENUŢA NIC NIC / ANA D. / ION ANA. MH / MARIE
S.L. / ELEONORA S.O. / AURELIA ME / SIMION”. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,95x0,55 m; 2.
Descriere: Cruce din lemn de stejar, ﬁxată pe un postament
din lemn, care susţine cu extremităţile o mică învelitoare de
tablă zincată, ﬁxată de braţe. În centru se aﬂă o icoană de mici
dimensiuni cu reprezentarea Fecioarei Maria cu Pruncul. 3.
Stare de conservare - bună. B. Edicula: -. V. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: -; 3. Punct: între
Bordu și Prislop; 4. Coordonate GPS: N 45.79081; E
023.49432; altitudine 855 m. II. Tip – de drum. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn; 2. Tehnică –
cioplire; 3. Tip – cruce latină; 4. Pictură -; 5. Inscripţii: -. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,29x0,68 m; h - cu
suportul din lemn - 2,33 m; 2. Descriere: Cruce din lemn de
stejar ﬁxată pe un postament din lemn, care susţine cu
extremităţile un acoperiș în patru ape realizat din tablă cu
baza de 0,81x0,78 m. În centru este ﬁxată o icoană, recentă,
în care este reprezentată Fecioara Maria cu Pruncul; deasupra
este ﬁxată o alta, mai veche, de dimensiuni mai mici, tot cu
Fecioara și Pruncul. 3. Stare de conservare - bună. B. Edicula:
-. V. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: -; 3. Punct: „La
Recea”; 4. Coordonate GPS: N 45.73684; E 023.50635;
altitudine 1160 m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – cioplire, încrâștire; 3.
Tip – troiţă arboricolă cu disc solar; 4. Pictură – ulei pe tablă;
5. Inscripţii: -. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
1,35x 0,61m; h – cu suportul din lemn 2,40 m; 2. Descriere:
Cruce din lemn de stejar cu faţa orientată spre sud, unde a
fost montată o icoană pictată pe tablă, cu dimensiunile
29x29 cm. Pe faţa opusă, crucea principală este decorată,
central, cu un disc solar ornamentat cu „dinţi de lup” dispuși
circular în centrul compoziţiei și înscriși într-un cerc realizat
prin motivul funiei. Braţele crucii sunt ornamentate cu o
reţea de incizii în zig-zag. Piciorul crucii pornește dintr-un
suport trapezoidal, din care se nasc și cele două cruci laterale
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care imită ramurile unui copac. Cea din dreapta, care se
păstrează pe lungimea de 0,23 m, este ruptă din zona de
intersectare a braţelor iar cea din stânga este ruptă din zona
bazei. Baza trapezoidală este prevăzută cu două perforaţii cu
diametrul de cca. 7 cm, pentru ﬁxarea în soclu cu ajutorul
unor cepuri din lemn. În prezent, este ﬁxată într-un trunchi
de salcâm. Crucea este protejată de un acoperiș în patru ape,
în prezent din plăci de azbociment, care este prevăzut în vârf
cu o cruce din ﬁer forjat. 3. Stare de conservare - pictura este
degradată. Crucea prezintă degradări. B. Edicula: -. V.
Observaţii: este un tip de troiţă arhaică similară celei de „La
Măguri” sau celei de la „Cioaca Rădăcinii”.
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19. CRUCEA DIN PLAIURI
I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Plaiuri; 3. Punct: -; 4.
Coordonate GPS: N 45.82457; E 023.50581; altitudine 708
m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1. Material – cruce de
lemn, ediculă din lemn; 2. Tehnică - lemn cioplit; 3. Tip cruce greacă; 4. Pictură - tempera pe lemn; 5. Inscripţii: la
baza crucii, parţial ilizibilă, se poate citi doar anul „1903”. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 0,75x0,58 m; 2.
Descriere: Cruce din lemn pictată cu scena Răstignirii. Isus
este redat pe cruce, pe un fundal albastru, ﬂancat în dreapta
de Maica Domnului, cu ștergarul în mână, plângând, iar la
stânga de Sf. Ioan. Toţi sunt redaţi având în spate un peisaj
urban (cetatea Ierusalimului). În partea superioară, este
reprezentat Dumnezeu-Tatăl, cu nimb triunghiular,
dedesubt, soarele și luna și Sf. Potir. La bază, într-un
medalion dreptunghiular, exista o inscripţie din care se mai

poate descifra doar anul 1903. 3. Stare de conservare degradată. B. Edicula 1. Dimensiuni: h – 3,30 m; L – 1,98 m;
l - 1,98 m; 2. Deschiderea nișei: 1,62 x 0,75 m; 3.
Învelitoarea: tablă zincată, în două ape. 4. Descrierea: Edicul
paralelipipedic, de plan pătrat, realizat din structură de grinzi
și scânduri, cu deschiderea nișei orientată spre est. Acoperișul
de ţiglă, în patru ape, degradat în zona colţurilor, având fâșii
de tablă zincată în loc de coame, este împodobit cu o cruce
din tablă. 5. Stare de conservare - degradată. V. Observaţii: În
edicul, alături de cruce, este prezentă și o icoană de mari
dimensiuni realizată în tehnica ulei pe pânză, în care este
reprezentată Fecioara cu Pruncul.

20. CRUCEA DE „LA HODINEALĂ”

21. CRUCEA LUI CHIRILĂ

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Plaiuri; 3. Punct: „La
Hodineală”; 4. Coordonate GPS: N 45.84296; E 023.50949;
altitudine 611 m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – cioplire; 3. Tip – cruce
germană; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: -. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 0,94x0,55 m; h – cu
piciorul din lemn - 2,40 m; 2. Descriere: Cruce din lemn
pictată cu scena Răstignirii, cu faţa orientată spre nord-vest și
pictura degradată, astăzi observându-se cu greutate doar
contururile personajelor. În prezent pe cruce sunt ﬁxate mai
multe iconiţe recente. Este protejată de un acoperiș din tablă
zincată. 3. Stare de conservare - degradată. B. Edicula: -. V.
Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Pleși; 3. Punct:
„Găujoare”; 4. Coordonate GPS: N 45.78279; E 023.56535;
altitudine 935 m. II. Tip - de drum. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn în ediculă de piatră; 2. Tehnică –
cruce pictată; edicula – zidărie de piatră tencuită; 3. Tip –
cruce germană; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera
pe lemn; 5. Inscripţii: – pe ediculă – în partea stângă a
deschiderii dreptunghiulare, incizată în pasta moale a
tencuielii, s-au consemnat anul realizării și iniţialele
ctitorilor:
A 1931
RCh
Ana

- pe cruce, la bază, s-a consemnat următorul text:
„ACEASTĂ SFÂNTĂ CRUCE S-A RIDICAT
PENTRU PREAMĂRIREA LUI DUMNEZEU
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DE ROMAN CHIRILĂ ȘI SOŢIA ANA
IOANĂ DIN SEBEȘEL A.D. 1931.
CU PUTEREA ACESTUI LEMN CRISTOASE
DUMNEZEULE PĂZEȘTEI DE ISPITELE ȘI DE
NĂCAZURILE CELUI RĂU AMIN.
Sarvin”.

IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,10x0,90 m; 2.
Descriere: Pe cruce este redată scena Răstignirii. În centrul
compoziţiei, pe un fundal de culoare maro, este reprezentat
Isus pe cruce. În partea superioară, deasupra norilor, este
redat Dumnezeu Tatăl; pe braţele crucii sunt reprezentaţi: la
dreapta Mântuitorului – Maica Domnului cu palmele
împreunate într-un gest de rugăciune, iar la stânga Sf. Ioan.
În partea inferioară a crucii este reprezentat craniul lui Adam,
iar într-un registru superior este redată cetatea Ierusalimului.
În zona bazei, a fost scrisă inscripţia consemnată mai sus. 3.
Stare de conservare – bună. B. Edicula 1. Dimensiuni: h 1,50 m, L - 1,95 m; l - 1,80 m; 2. Deschiderea nișei:
1,02x0,75 m; 3. Învelitoarea: de ţiglă, în două ape; 4.
Descrierea: Ediculă din piatră, zidită, de formă paralelipipedică, cu învelitoare de ţiglă în două ape. În zona centrală,
orientată spre nord, se aﬂă deschiderea nișei care adăpostește
crucea. Iniţial, edicula a fost acoperită cu o învelitoare de
șindrilă, din care s-au mai păstrat câteva fragmente în pod. 5.
Stare de conservare – bună. În paramentul faţadei principale
se observă o ﬁsură verticală pornind dinspre temelie spre zona
mediană, cauzată de tasarea inegală a solului pe care s-a
fundat edicula. În aceeași faţadă, însă ceva mai sus, există mici
porţiuni în care s-a desprins tencuiala. Învelitoarea este
continuă, asigurând etanșeitatea necesară. V. Observaţii: -.
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22. CRUCEA DIN DEAL DE „LA CIUCEAVĂ”

23. CRUCEA DIN „PĂRĂUL TONII”

24. CRUCEA DIN VII

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Tonea; 3. Punct:
„În deal lângă Ciuceavă”; 4. Coordonate GPS: N 45.80343;
E 023.53119; altitudine 930 m. II. Tip – de drum. III.
Morfologie: 1. Material – ediculă de lemn; 2. Tehnică -. 3.
Tip -. 4. Pictură -. 5. Inscripţii:-. IV. Descriere: A. Crucea 1.
Dimensiuni:-. 2. Tip de cruce:-. 3. Pictura: -. 4. Descriere:
Crucea nu se mai păstrează. 5. Stare de conservare: -. B.
Edicula 1. Dimensiuni: h – 2,10 m (îngropată); L – 1,70 m; l
– 1,50 m; 2. Deschiderea nișei: 0,70x0,70 m; 3. Învelitoarea:
tablă, în două ape. 4. Descriere: Edicul paralelipipedic
confecţionat din șapte cununi de bârne, acoperite la exterior
cu scânduri. Deschiderea ediculului este orientată spre drum
(SE). 5. Stare de conservare: – structural, este bună, degradate
parţial scândurile și, la extremităţi, tabla învelitorii. V.
Observaţii: - crucea a fost luată de un localnic în vederea
repictării sau înlocuirii.

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Tonea; 3. Punct:
„Pârăul Tonii”; 4. Coordonate GPS: N 45.82108; E
023.54277; altitudine 729 m. II. Tip – de drum. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – lemn
pictat; 3. Tip – cruce treﬂată; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5.
Inscripţii: -. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
1,90x0,70 m; 2. Descriere: Cruce din lemn pe care este
reprezentată, în tempera, scena Răstignirii pe un fundal
albastru deschis. În centru este redat Isus pe cruce, ﬁind
ﬂancat la dreapta de Maica Domnului și de Sf. Ioan. În partea
superioară este reprezentat Dumnezeu-Tatăl, cu nimb
triunghiular, binecuvântând lumea. Este protejată cu o
învelitoare de tablă zincată, în două ape. 3. Stare de
conservare - degradată. B. Edicula: -. V. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Loman; 3. Punct:
„În Vii”; 4. Coordonate GPS: N 45.86333; E 023.55296;
altitudine 550 m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1.
Material - cruce de lemn, ediculă din piatră; 2. Tehnică - lemn
pictat; zidărie tencuită; 3. Tip - cruce cu mingi; 4. Pictură ulei pe lemn; 5. Inscripţii:- localizată pe piciorul crucii:
„Aceasta
cruce s a
ridicat
de
Jinar Ioan
………….”.
IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,40x0,91 m; 2.
Descriere: Cruce din lemn, cu mingi octogonale, cu laturi
curbate, pe care, pe un fundal ocru închis este reprezentată
scena Răstignirii. În centrul compoziţiei este reprezentat Isus
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pe cruce, iar la extremităţile celor două braţe sunt redaţi, din
proﬁl, Maica Domnului, la dreapta Mântuitorului, cu
palmele lipite într-un gest de rugăciune, iar la stânga, Sf.
Ioan, în aceeași ipostază. În partea superioară a crucii este
redat, pe un fundal albastru, Dumnezeu-Tatăl, binecuvântând lumea. Crucea pe care este răstignit Isus este
înﬁptă într-un glob pământesc. 3. Stare de conservare pictura este degradată, în special în zona bazei. B. Edicula 1.
Dimensiuni: h - 2,77 m; L - 2,88 m; l - 2,19 m; 2.
Deschiderea nișei: 1,20x0,96 m; 3. Învelitoarea - ţiglă, în
două ape. 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic, de plan
dreptunghiular, realizat din piatră tencuită, prevăzut cu o nișă
care adăpostește crucea, deschiderea acesteia ﬁind orientată
spre sud-sud-est, la drum. Construcţia poartă o învelitoare de
ţiglă, în două ape, cu coama dispusă paralel cu drumul. 5.
Stare de conservare – bună. V. Observaţii: -.
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contururi de personaje și urme de albastru, cât și cele patru
raze ce o decorau, s-au pierdut. 3. Stare de conservare degradată. B. Crucea nr. 2 1. Dimensiuni: 0,66x0,37 m;
lăţimea bazei – 0,38 m. 2. Descriere: Cruce din lemn, cu
braţe scurte de formă trapezoidală, cu patru raze stilizate și un
picior romboidal ce se sprijină pe o bază de forma unei
corăbii, din care se înalţă două icoane molenii cruciforme,
stilizate. În centrul compoziţiei este reprezentat Isus pe cruce,
la baza căreia este redat globul pământesc. Pe icoanele
molenii, care ﬂanchează piciorul crucii sunt redaţi, la dreapta
Mântuitorului, Sf. Ioan, cu mâinile împreunate, rugându-se,
iar la stânga Maica Domnului, ţinând un ștergar în mână. În
partea superioară este reprezentat Dumnezeu-Tatăl,
binecuvântând lumea și, imediat mai jos, Sfântul Duh, în
chip de porumbel. Fundalul este de culoare albastră și era
mărginit de un chenar ocru, care a dispărut între timp.
Pictura este datată 1959 și semnată cu monograma lui Sarvin
Maniu Zemora. 3. Stare de conservare - stratul pictural s-a

25.
„CRUCEA LEGIONARILOR”
I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Loman; 3. Punct:
La „Crucea Legionarilor”; 4. Coordonate GPS: N 45.86621;
E 023.55791; altitudine 525 m. II. Tip - de drum. III.
Morfologie: 1. Material – cruci de lemn, pictate, adăpostite
de o ediculă confecţionată din lemn; 2. Tehnică – cruci
pictate - tempera pe lemn; edicula din scândură; 3. Tip –
cruce cu icoane molenii; cruce trifoi; ediculă paralelipipedică;
4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: - pe crucea nouă,
în zona bazei, ﬂancând crucea pe care este răstignit Isus: „19
59”; pe spatele crucii noi, la bază, se aﬂă o inscripţie din care
se disting cu greutate câteva nume și anul 1997. IV. Descriere:
A. Crucea nr. 1 1. Dimensiuni: 1,02x0,77 m. 2. Descriere:
Cruce treﬂată din lemn. A fost mutată de pe amplasamentul
iniţial și montată pe peretele opus deschiderii nișei ediculei.
Atât stratul pictural, din care se mai disting cu greutate
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pierdut parţial. C. Edicula 1. Dimensiuni: h - 3,50 m; L 3,98 m; l - 2,98 m; 2. Deschiderea nișei: 1,12x0,89 m; 3.
Învelitoarea: ţiglă, în patru ape; 4. Descriere: Este un ediculrefugiu de mari dimensiuni, având forma unui paralelipiped,
cu intrarea de pe latura de nord nord-est. De plan
dreptunghiular, a fost ridicat pe o bază din lespezi de piatră,
elevaţia ﬁind realizată din 9 cununi de bârne, încheiate în
„cheutori românești” și căptușit la exterior cu scânduri. În
interior, în deschiderea nișei este ﬁxată crucea nouă, iar pe
peretele opus a fost montată crucea veche. De asemenea,
edicula adăpostește și trei băncuţe improvizate. Construcţia
este acoperită cu o învelitoare de ţiglă în patru ape. În partea
superioară a deschiderii nișei, pantele învelitorii delimitează
un mic fronton triunghiular. 5. Stare de conservare – bună. V.
Observaţii: a fost ctitorită de meșterul dulgher Stanciu Ion,
șef de cuib legionar în Loman, potrivit relatărilor lui Mirion
Nicolae, localnic din Loman (92 de ani).

26.
„CRUCEA LU'
GREURUŞ”
I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Răchita; 3. Punct:
drumul Răchita-Strungari; 4. Coordonate GPS: N
45.85970; E 023.50577; altitudine 411 m. II. Tip – de drum.
III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă zidită; 2.
Tehnică – lemn cioplit; zidărie tencuită; 3. Tip – cruce
germană stilizată; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii:
în partea superioară, cu vopsea albă: „1984”; pe piciorul
crucii: ilizibilă; IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
1,14x0,73 m; 2. Descriere: Cruce din lemn, decorată cu
motive solare și geometrice cioplite și, ulterior, pictate.
Motivele solare sunt dispuse în centru și la extremităţile
braţelor ﬁind colorate cu galben, alb, roșu și maro, toate pe un
fundal albastru. 3. Stare de conservare - bună. B. Edicula 1.
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Dimensiuni: h - 2,26 m; L - 1,72 m; l - 1,38 m; 2.
Deschiderea nișei: 1,43x0,60 m; 3. Învelitoarea – tablă
zincată, în două ape. 4. Descriere: Edicul de plan
dreptunghiular, realizat din zidărie, tencuit, cu deschiderea
nișei orientată spre nord-vest. Ediculul este de dată recentă,
înlocuind probabil unul mai vechi. Anul 1984, pictat pe
cruce, poate consemna data realizării ediculului din zidărie și
a colorării decorului cioplit. Construcţia a mai fost recent
renovată, prilej cu care a fost înzestrată chiar și cu o mochetă.
5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: -.
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27. „CRUCEA PLĂIŞORULUI”

28. CRUCEA CÂMPULUI (2)

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Răchita; 3. Punct:
„Plăișor”; 4. Coordonate GPS: N 45.86234; E 023.50966;
altitudine 459 m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – cioplire; 3. Tip – cruce
latină; cruce treﬂată; cruce rusească; 4. Pictură -; 5. Inscripţii: -;
IV. Descriere: A. Crucea nr. 1 1. Dimensiuni: 0,95x0,51 m; h cu soclu - 1,87 m. 2. Descriere: Cruce latină din lemn, ﬁxată pe
un postament din lemn, care susţine cu extremităţile o mică
învelitoare de tablă zincată, ﬁxată de braţe. 3. Stare de
conservare - bună. B. Crucea nr. 2 1. Dimensiuni: 0,57x0,41
m. 2. Descriere: Crucea treﬂată, aplicată peste cea veche, a fost
pictată cu scena Răstignirii, din care, cu greutate, se mai pot
distinge contururile personajelor. Peste ea s-a aplicat, ulterior, o
cruce rusească de mici dimensiuni. 3. Stare de conservare pictura degradată. C. Edicula: -. V. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Răchita; 3. Punct:
„Câmpul Răchitei”; 4. Coordonate GPS: N 45.86976; E
023.51458; altitudine 496 m. II. Tip – de drum. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă din lemn; 2.
Tehnică – lemn pictat; structură de grinzi și scândură; 3. Tip
– cruce greacă; 4. Pictură – ulei pe lemn; 5. Inscripţii: pe
cantul drept – cu vopsea galbenă: „1857”; pe spate:

probabil chiar Simion Poienaru (1801-1872), reprezentând
tot Răstignirea. „Pictura” actuală, realizată într-o gamă
cromatică total improprie picturii religioase, încearcă să redea
aceeași scenă, precum și pe cea a Botezului, în partea
inferioară. 3. Stare de conservare - crucea se aﬂă într-o stare
bună de conservare. B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 3,03 m; L 2,23 m; l - 2,06 m; 2. Deschiderea nișei: 2,00x0,70 m; 3.
Învelitoarea: de ţiglă, în două ape. 4. Descrierea: Edicul de
plan dreptunghiular realizat din scândură pe o structură de
grinzi, deschis pe laturile de vest și nord, cu acces orientat spre
vest. Ediculul este de dată recentă, înlocuind unul mai vechi,
de mai mici dimensiuni, realizat din același material.
Construcţia a fost ﬁnalizată în 14.08.2015, potrivit unei
însemnări vizibilă pe una dintre grinzi. 5. Stare de conservare
– bună. V. Observaţii: -.

„Această cruce a fost restaurată
la cererea familiei David Gheorghe și Ioana
Stănilă, Adrian și Olimpia
Laz 2013
Zamﬁr V.”

IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,50x0,92 m; 2.
Descriere: Cruce din lemn, repictată neprofesionist și într-un
mod care a dăunat profund și iremediabil monumentului.
Aceasta purta iniţial o pictură realizată de un zugrav de la Laz,
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29.
CRUCEA DE LA
PĂRĂUL VARULUI

30. CRUCEA DIN
CAPUL SATULUI DIN SUS

Dumnezeu-Tatăl este redat deasupra, iar la baza crucii
Sfântul Petru. 3. Stare de conservare – bună; B. Edicula 1.
Dimensiuni: h - 3,06 m; L - 1,25 m; l - 1,25 m; 2.
Deschiderea nișei: 1,14x0,77 m; 3. Învelitoarea - ţiglă, în
două ape. 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic, de plan
pătrat, realizat din zidărie de piatră, tencuit și cu soclul placat
cu gresie. Deschiderea nișei este orientată spre vest.
Acoperișul de ţiglă solzi, în două ape, încadrează un pinion
triunghiular realizat din scândură vopsită. 5. Stare de
conservare - bună. V. Observaţii: ediculul a fost renovat în
anul 2009 și crucea înlocuită cu una nouă.

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Căpâlna; 3. Punct:
„Părăul Varului”; 4. Coordonate GPS: N 45.83868; E
023.60514; altitudine 370 m. II. Tip – de drum. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă de zidărie; 2.
Tehnică – lemn pictat; zidărie din piatră; 3. Tip – cruce
greacă; 4. Pictură – ulei pe lemn; 5. Inscripţii: la baza crucii:
„DONAT: FAM. RASA PETRU
ELISAVETA CU COPII
2009”
IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,01x0,64 m; 2.
Descriere: Cruce din lemn pe care este reprezentată scena
Răstignirii, pe fond albastru. Isus răstignit are capul căzut
spre stânga, ﬁind încadrat de Maica Domnului și de Sf. Ioan.
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I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Căpâlna; 3. Punct.
„Capul satului”; 4. Coordonate GPS: N 45.84329; E
023.60224; altitudine 363 m. II. Tip – de drum. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, edicul de zidărie; 2.
Tehnică – lemn pictat; zidărie din cărămidă și bolovani de
râu; 3. Tip – cruce greacă; 4. Pictură – ulei pe lemn; 5.
Inscripţii: la baza crucii:
„SFÎNTĂ CRUCE
TU NE AJUTĂ
ÎN NĂCAZURI
ȘI ÎN DURERI
INIMA NEO FĂ AVUTĂ PLINĂ DE DULCI
MÎNGÎIERI
Sarvin
1976

REFĂCUTĂ 2014
PUȘA ZAMFIR”
IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 0,65x0,50 m; 2.
Descriere: Cruce din lemn pe care este reprezentată scena
Răstignirii, pe fond albastru. Isus răstignit pe cruce are capul
căzut spre stânga. Pe lobii crucii, în stânga este redată Maica
Domnului îndurerată, iar în dreapta Sf. Ioan închinându-se.
În vârful crucii este reprezentat Dumnezeu-Tatăl cu nimb
triunghiular, redat cu mâna stângă sprijinită într-o atitudine
ocrotitoare pe un glob pământesc, iar cu dreapta
binecuvântând lumea. Sub această scenă, este redat Duhul
Sfânt, în chip de porumbel, care coboară. 3. Stare de
conservare - bună; B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 1,40 m; L 1,17 m; l - 1,03 m; 2. Deschiderea nișei: - 0,84x0,65 m; 3.
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Învelitoarea - placă din beton, într-o apă; 4. Descrierea:
Edicul paralelipipedic, de plan dreptunghiular, realizat din
zidărie de cărămidă, tencuit și cu soclul din bolovani de râu,
în zidărie aparentă. Nișa este orientată spre vest, iar
acoperișul, realizat dintr-o placă de beton, este drept. 5. Stare
de conservare - bună. V. Observaţii: troiţa a fost ediﬁcată în
anul 1976, crucea ﬁind pictată iniţial de Sarvin Maniu
Zemora. În anul 2014 a fost renovat ediculul, iar crucea
repictată de Pușa Zamﬁr. Din vechea pictură nu a mai rămas
decât semnătura pictorului, însă s-a respectat compoziţia
scenelor, adăugându-se însă textul inscripţiei sus menţionate
și semnătura celei care a repictat crucea și anul în care a fost
executată această lucrare.

31. CRUCEA DE LA
„PIVA LUI CUCUIAN”
I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Laz; 3. Punct: „Piva
lui Cucuian”; 4. Coordonate GPS: N 45.85300; E
023.59044; altitudine 351 m. II. Tip – de drum. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă de zidărie; 2.
Tehnică – lemn pictat; zidărie din piatră; 3. Tip – cruce
treﬂată; 4. Pictură – ulei pe lemn; 5. Inscripţii:
- pe braţele crucii: „IC≈HS / SFÂNTUL M.D. ΘΥ /
EVANGHELIST / IOAN” - la baza crucii : „A. D. 2008”pe spatele crucii:
„S-A CTITORIT ACEASTĂ CRUCE
LA DORINŢA CREDINCIOȘILOR
ILIE ȘI ELISAVETA CUCUIAN
COLHON MARIA
ȘI A
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TÂMPLARULUI
VIOREL CERNAT
PICTATĂ DE
MARIA COLHON
ÎN ANUL DOMNULUI
2008”
IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,17x0,76 m; 2.
Descriere: Cruce din lemn pe care este reprezentată, pe fond
albastru, scena Răstignirii. Isus răstignit pe cruce are capul
înclinat spre stânga și este încadrat Sf. Ioan și de Maica
Domnului. Inscripţiile de deasupra acestor personaje au fost
inversate, astfel încât unde este reprezentată Maica
Domnului plângând este scris „Sf. Evanghelist Ioan”, iar
unde este redat Sf. Ioan arătând spre Isus răstignit scrie
M(aica) D(omnului), iar cu litere grecești Θ (teou) Υ (iou)
(născătoarea de Dumnezeu). Dumnezeu-Tatăl este redat în
vârful crucii, cu mâinile larg deschise în semn de

binecuvântare. Deasupra nimbului triunghiular se găsește Sf.
Potir, iar în dreapta și stânga nimbului, soarele și luna. La baza
crucii este redat craniul lui Adam, încadrat de „A. D. 2008”.
3. Stare de conservare - bună; B. Edicula 1. Dimensiuni: h 2,95 m; L - 2,39 m; l - 2,34 m; 2. Deschiderea nișei:
1,27x1,11 m; 3. Învelitoarea - ţiglă, în două ape. 4. Descriere:
Edicul paralelipipedic, de plan dreptunghiular, realizat din
zidărie de piatră, tencuit și cu soclul placat cu gresie.
Deschiderea nișei este orientată spre nord-vest. Poartă o
învelitoarea în două ape din ţigle de tip solzi, iar pantele
acesteia încadrează un pinion triunghiular. 5. Stare de
conservare – bună. V. Observaţii: troiţa a fost ediﬁcată în
jurul anului 1978, conform celei mai vechi inscripţii
identiﬁcate de noi pe una dintre grinzile acoperișului, și
renovată în anul 2008, când i s-a înlocuit crucea cu cea de
acum. Se aﬂa peste drum de „Piva lui Cucuian”, care a fost,
între timp, demolată.
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33. CRUCEA DIN IVĂNIŞ

32.
„CRUCEA
LUI MIHĂILĂ”

I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Jidoștina; 3. Punct:
„Ivăniș”; 4. Coordonate GPS: N 45.70709; E 023.56254;
altitudine 1334 m. II. Tip - de drum. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn, în ediculă de lemn; 2. Tehnică –
cruce pictată - tempera; edicula din cununi de bârne de lemn
încheiate în „cheotori românești”; 3. Tip – cruce germană;
ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5.
Inscripţii: - în partea superioară a crucii: „TATĂL”; - în zona
centrală: „RĂSTI GNIREA / DOMNULUI
ISUS”.
IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 0,64x0,55 m; 2.
Descriere: Pe cruce este redată Răstignirea. În centrul
compoziţiei este reprezentat Isus pe cruce, iar pe braţe sunt
redaţi, în partea superioară, deasupra norilor, DumnezeuTatăl, cu un nimb triunghiular, binecuvântând lumea, în
dreapta Mântuitorului Maica Domnului, ștergându-și
lacrimile cu un ștergar, iar la stânga Sf. Ioan, totul pe un

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Laz; 3. Punct: DN
67C, nr. 149; 4. Coordonate GPS: N 45.87046; E
023.57992; altitudine 324 m. II. Tip – de drum. III.
Morfologie: 1. Material – cruce din marmură; 2. Tehnică –
piatră cioplită; 3. Tip – cruce latină; 4. Pictură -; 5. Inscripţii:
– pe braţele crucii: „IC NI KA / HS”; - pe piciorul crucii:
„Închinaţi vă / Crucii / Domnului / toţi / credincioșii / lui că
nu / este lipsă la / cei ce fac cu / voea lui / Michaila și /
Domnica Miti / din Laziu / 9/VIII 1920”. IV. Descriere: A.
Crucea 1. Dimensiuni: 1,11x0,54 m. 2. Descriere: Cruce
realizată din marmură, având cioplită în centru o cruce greacă
treﬂată, iar pe picior textul menţionat mai sus. Este încastrată
în zidul casei situată la nr. 1493. 3. Stare de conservare - bună.
B. Edicula: -. V. Observaţii: -.
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34. CRUCEA DIN
„GRĂDINA LU' CHIRILĂ”
fundal albastru. 3. Stare de conservare - bună. B. Edicula 1.
Dimensiuni:h - 1,4 m, L - 1,08 m; l - 0,84m; 2. Deschiderea
nișei: 0,32x0,75 m; 3. Învelitoarea: în două ape; placă
ondulată bituminoasă. 4. Descrierea: Edicul de formă
paralelipipedică, iniţial acoperit cu o învelitoare de șindrilă în
două ape, în prezent înlocuită cu placă ondulată
bituminoasă. Construcţia este realizată din cununi de bârne,
având în zona centrală deschiderea nișei care adăpostește
crucea. 5. Stare de conservare – relativ bună. Este puternic
înclinată în lateral, ca urmare a tasării solului. Aspectul
ediculei și al troiţei este afectat de soluţia de improvizaţie
aleasă de cei care au efectuat reparaţia. V. Observaţii: Pictura
crucii poate ﬁ atribuită lui Partenie Poienaru (1871-1921)
din Laz. Pe suprafaţa crucii se observă diverse însemnări
făcute cu creionul de trecători, datând din anii 1931 și 1935.

I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Jidoștina; 3. Punct:
„În grădina lui Chirilă”; 4. Coordonate GPS: N 45.71328; E
023.58245; altitudine 1168 m. II. Tip - de drum. III.
Morfologie: Trei cruci de lemn (una centrală și două laterale)
și o icoană realizată în tehnica ulei pe tablă (amplasată pe una
dintre cruci, la o dată ulterioară), toate adăpostite într-o
ediculă de piatră. 1. Material – cruci de lemn, în ediculă de
piatră; 2. Tehnică – cruci pictate - tempera pe lemn; edicula
din piatră – zidărie seacă; 3. Tip – cruce germană/cruce
greacă; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera pe
lemn. 5. Inscripţii: pe una dintre cruci - localizată la bază –
„1909”. IV. Descriere: A. Crucea nr. 1 1. Dimensiuni:
0,70x0,45 m; 2. Descriere: pe o cruce germană de lemn este
ﬁxată o icoană pe tablă reprezentând Botezul Domnului, cu
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dimensiunile de 0,37x0,53 m, aﬂată într-o stare avansată de
degradare. 3. Stare de conservare - crucea – bună, pictura
degradată; icoana – degradată. B. Crucea nr. 2 1.
Dimensiuni: 0,70x0,48 m; 2. Descriere: Cruce germană
pictată în tempera. Pictura nu se mai păstrează, dar sunt
vizibile urme pe diferite zone. Pe margini s-a păstrat brânelul
ornamental aplicat pe conturul crucii. 3. Stare de conservare degradată, stratul pictural a dispărut. C. Crucea nr. 3 1.
Dimensiuni: 0,60x0,35 m; 2. Descriere: Cruce greacă din
lemn pictată în tempera. În centrul compoziţiei este
reprezentat Mântuitorul răstignit pe cruce, iar în partea
superioară, deasupra norilor, Dumnezeu-Tatăl binecuvântând lumea. În dreapta lui Isus este redată Maica
Domnului ștergându-și lacrimile cu un ștergar, iar la stânga
Sf. Ioan. Pe spatele crucii, este pictată scena Botezului, mult
mai bine conservată. Central este reprezentat Isus scufundându-se în râul Iordan, cu mâinile împreunate pe piept, în
dreapta lui, Sf. Ioan Botezătorul, cu o mână întinsă, iar în
stânga Mântuitorului, un înger cu aripile desfăcute.
Deasupra este reprezentat Duhul Sfânt, în chip de porumbel,
pogorându-se. Scena este pictată pe un fundal albastru, la
baza crucii, existând un registru verde închis, inscripţionat cu
anul 1909, din care pornește un decor vegetal. 3. Stare de
conservare – bună, stratul pictural degradat. D. Edicula 1.
Dimensiuni: h - 2,45 m, L - 2,00 m; l - 2,00 m; 2.
Deschiderea nișei: 0,60x0,60 m; 3. Învelitoarea- piramidală
realizată din lespezi de piatră. 4. Descrierea: Edicul de formă
paralelipipedică realizat din lespezi de piatră locală puse în
operă în tehnica zidăriei seci. Este amplasat pe un teren în
pantă și adaptat conﬁguraţiei acestuia. În faţada sudică se
găsește deschiderea nișei. Ediculul este prevăzut cu un
acoperiș piramidal realizat din lespezi de piatră. 5. Stare de
conservare – relativ bună. În zidăria faţadei sudice se pot
observa două ﬁsuri verticale, de rost, care, pe moment nu
afectează stabilitatea construcţiei. V. Observaţii: Pictura,
poate ﬁ atribuită lui Partenie Poienaru (1871-1921) din Laz.
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35. CRUCEA
DIN DOSUL LUI NEAG
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Jidoștina; 3. Punct:
„Dosul lui Neag”; 4. Coordonate GPS: N 45.71972; E
023.58721; altitudine 1180 m. II. Tip – de drum. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, în ediculă de lemn;
2. Tehnică - cruce pictată - tempera pe lemn; edicula – cununi
de bârne de lemn încheiate în cheotori românești; 3. Tip –
cruce latină; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera pe
lemn – nu se mai păstrează; 5. Inscripţii: –. IV. Descriere: A.
Crucea 1. Dimensiuni: 0,70x0,45 m; 2. Descriere: Cruce
latină pictată în tehnica tempera pe lemn, cu marginile
decorate cu un brânel. 3. Stare de conservare – crucea – bună;
pictura dispărută. B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 2,00 m, L 1,10 m; l - 1,20 m; 2. Deschiderea nișei: 0,38x0,90 m; 3.
Învelitoarea - șindrilă, în patru ape. 4. Descrierea: Edicul de
formă paralelipipedică cu învelitoare de șindrilă, în patru ape,

realizat din cununi de bârne așezate pe o talpă realizată din
bolovani. În partea superioară a faţadei de est se aﬂă
deschiderea nișei, care adăpostește crucea troiţei. 5. Stare de
conservare – degradată, bolovanii care constituie talpa
construcţiei s-au deplasat, ducând la ieșirea din verticală a
construcţiei. Învelitoarea este afectată de lipsa unor șindrile,
cele care se mai păstrează ﬁind degradate. Se observă faptul că
de foarte mult timp edicula nu a mai fost reparată, situaţie
care a afectat stratul pictural al crucii. V. Observaţii: Pe o
cruce din interior, care probabil nu făcea parte din troiţă, este
consemnat anul 1906. În ediculă se mai aﬂau și alte două
cruci provenind de la morminte, una dintre ele purtând
inscripţia A 1931 ȘTEFAN PETRU, N. 1871 și un stâlp
funerar octogonal cu inscripţia 1915 Ioan Lup.

89

compoziţiei este reprezentat Isus răstignit pe cruce. Pe braţele
crucii sunt redaţi, în partea superioară, deasupra norilor,
Dumnezeu-Tatăl, cu un nimb triunghiular binecuvântând
lumea, sub această scenă ﬁind ﬁgurate luna și soarele,
ﬂancând Sf. Potir. În dreapta Mântuitorului este reprezentată
Maica Domnului ștergându-și lacrimile cu un ștergar, iar la
stânga lui Isus, este redat Sf. Ioan, totul pe un fundal albastru.
Conturul crucii este ornamentat cu un brânel alveolat, de
culoare albă, capetele crucii ﬁind decorate cu câte trei
cruciuliţe înﬁpte în cele trei terminaţii ale ﬁecărui braţ, câte
una aurie dispusă central și câte două albe, lateral. Cu două
astfel de cruciuliţe albe au fost împodobite și laturile mici ale
medalionului de la baza crucii care conţine menţiunea
ctitorului troiţei. Din zona de intersecţie a braţelor crucii,
porneau patru raze aurii, realizate în maniera cetinii de brad,
dintre care se mai păstrează doar trei. 3. Stare de conservare –
bună. B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 2,10 m (de la nivelul
drumului); L - 1,80 m; l - 1,80 m; 2. Deschiderea nișei:
0,44x0,61 m; 3. Învelitoarea - piramidală din lespezi de
piatră; 4. Descrierea: Edicul de formă paralelipipedică de
plan patrulater, realizat din lespezi de piatră lipite cu lut,
deschiderea nișei, poziţionată pe latura de sud-vest, ﬁind
închisă cu un grilaj din ﬁer forjat. Acoperișul piramidal,
realizat tot din lespezi de piatră, este încununat cu o cruce de
fontă, cu înălţimea de 0,70 m, realizată prin turnare, pe care
este răstignit Isus, având la bază un medalion circular
delimitat de o cunună de lauri, sprijinită de un înger. 5. Stare
de conservare – bună. V. Observaţii: Edicula mai
adăpostește: o cruce sculptată din lemn de stejar,
inscripţionată „20. 06. 1924 Ștefan Ilie”, pe care a fost ﬁxată
o cruce de binecuvântare (23x11 cm) pictată cu scena
Botezului; trei cruci simple; o altă cruce mai recentă este
inscripţionată: „RRD / S / N 1893 / D 1969”.

36.
„CRUCEA
NATULUI”
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Jidoștina; 3. Punct:
„Crucea Natului”; 4. Coordonate GPS: N 45.71526; E
023.59454; altitudine 949 m. II. Tip - de drum. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, în ediculă de piatră;
2. Tehnică – cruce pictată, tempera pe lemn; edicula - piatră,
zidărie seacă; 3. Tip – cruce germană; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: - în
vârful crucii: „D T” - central, deasupra crucii pictate pe care
este răstignit Isus: „RĂSTINIREA LUI IS HS” - în partea
inferioară stângă a piciorului crucii: „ILIE / POENA / RIU...
/ ZUG / RAV / ÎN LAZ / 1901” - pe medalionul
dreptunghiular aﬂat la baza crucii: „SAU PLĂTIT DE /
ROBI. DOMNULUI. / ILIE.” IV. Descriere: A. Crucea 1.
Dimensiuni: 0,92x0,61 m; 2. Descriere: În centrul
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37.
CRUCEA DIN ARŢI

38.
CRUCEA DE PE
FAŢA ORMULUI
cruce era pictată cu scena Răstignirii, având redate în partea
superioară soarele și luna. 3. Stare de conservare: degradată,
pictura ﬁind pierdută aproape în întregime. C. Edicula: 1.
Dimensiuni: h - 2,10 m; L - 1,70 m; l - 1,30 m; 2.
Deschiderea nișei: 0,60x0,70 m; 3. Învelitoarea: de ţiglă, în
două ape. 4. Descrierea: Edicul de formă paralelipipedică cu
învelitoare de ţiglă în două ape, realizat din patru cununi de
bârne și cu deschiderea nișei orientată spre vest. 5. Stare de
conservare – degradată atât edicula, cât și învelitoarea. V.
Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Arţi; 3. Punct: -; 4.
Coordonate GPS: N 45.74184; E 023.58918; altitudine
1161 m. II. Tip - de drum. III. Morfologie: 1. Material –
cruce de lemn, în ediculă de lemn; 2. Tehnică - lemn;
tempera, ediculă din scânduri cu învelitoare de ţigle; 3. Tip –
cruce cu mingi; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera
pe lemn; 5. Inscripţii: -. IV. Descriere: A. Crucea nr. 1 1.
Dimensiuni: 0,70x0,60 m; 2. Descriere: Cruce din lemn
protejată într-o ramă din lemn acoperită cu glajă, în prezent,
spartă. Datorită stării avansate de degradare pictura se
distinge cu mare greutate, dar, cel mai probabil, este vorba de
scena Botezulul Domnului. 3. Stare de conservare: degradată, stratul pictural distrus. B. Crucea nr. 2 1.
Dimensiuni: 0,41x0,27 m; 2. Descrierea: Cea de-a doua

92

I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Bârsana; 3. Punct: -;
4. Coordonate GPS: N 45.76902; E 023.59617; altitudine
772 m. II. Tip – de drum. III. Morfologie: 1. Material – cruce
de lemn; 2. Tehnică – lemn pictat; 3. Tip – cruce latină, cruce
treﬂată; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: - pe
crucea nr. 1 : „1880” - pe lobul inferior al crucii nr. 2:
„Sarvin Sebeșel 1946”.
IV. Descriere: A. Crucea nr. 1 1. Dimensiuni: 2,00x0,42 m;
2. Descriere: Cruce latină din lemn de stejar susţine un
acoperiș din tablă în patru ape. În zona mediană se aﬂă
inscripţia amintită mai sus. 3. Stare de conservare - bună. B.
Crucea nr. 2 1. Dimensiuni: 0,50x0,40 m. 2. Descriere:
Cruce treﬂată, din lemn pictată în tehnica tempera pe lemn,
cu scena Răstignirii. Central, este redat Isus răstignit, ﬂancat

de Maica Domnului și Sfântul Ioan, ambii în postură de
rugăciune. În partea superioară, Dumnezeu-Tatăl cu mâinile
larg deschise binecuvântează lumea. La baza crucii este
reprezentat craniul lui Adam, încadrat de semnătura
pictorului și anul realizării picturii. 5. Stare de conservare bună. C. Edicula: -. V. Observaţii: Troiţa a fost mutată de
lângă marginea drumului cu prilejul lucrărilor de amenajare
și lărgire a drumului.
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39. CRUCEA DIN SIBIŞENI
I. Localizare: 1. Comuna: Vinţu de Jos; 2. Sat: Sibișeni; 3.
Punct: str. Principală; 4. Coordonate GPS: N 45.97815; E
023.48150; altitudine 234 m. II. Tip – de drum. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn; 2. Tehnică –
cioplire; 3. Tip – cruce arboriformă; 4. Pictură - ; 5. Inscripţii:
- sus: „IS”; pe braţe: „NI / ÎN ACEST SEMN VEI BIRUI
CA”, mai jos: „PP / ȘI / PV”; pe picior: „RIDICATĂ / LA
ANU / 1934”; la bază: „HR”. IV. Descriere: A. Crucea 1.
Dimensiuni: 3,00x1,53 m; 2. Descriere: Troiţă arboriformă
din lemn de stejar, cuprinzând trei cruci îngemănate, una
centrală, de dimensiuni mai mari și două laterale, mai mici,
cu contururile decorate cu motivul „dinţi de lup”. Braţele
poartă mici cruci celtice, incizate. Crucea este vopsită cu
vopsea de ulei maro și poartă o mică învelitoare de tablă de
aluminiu ﬁxată de braţele crucii principale. 3. Stare de
conservare - bună. B. Edicula: -. V. Observaţii: -.

III.
Troițe de
răscruce

40.
„CRUCEA LA
GENERALU”

41.
CRUCEA
DE LA PRISLOP

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Pianu de Jos; 3.
Punct: la intersecţia DJ 704A cu vechiul drum care ducea la
Sebeș; 4. Coordonate GPS: N 45.95923; E 023.47628;
altitudine 257 m. II. Tip – de răscruce. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de piatră; 2. Tehnică – cioplire; 3. Tip –
cruce bizantină; 4. Pictură -; 5. Inscripţii -. IV. Descriere: A.
Crucea 1. Dimensiuni: 2,03x0,70x0,27 m; 2. Descriere:
Cruce din piatră, cu braţele evazate la extremităţi, prevăzută
pe faţa estică, orientată spre drum, cu un chenar adâncit. Este
văruită cu alb. 3. Stare de conservare - bună. B. Edicula: -.V.
Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Plaiuri; 3. Punct:
Prislop; 4. Coordonate GPS: N 45.78114; E 023.50929;
altitudine 997 m. II. Tip – de răscruce. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – cioplire; 3. Tip – cruce
latină; 4. Pictură -; 5. Inscripţii: - pe piciorul crucii
„RIDICATĂ / AN 2003 / În MEMORIA / LUI IOAN /
STANCIU”. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
3,08x2,01 m; 2. Descriere: Cruce masivă din lemn de stejar,
realizată din grinzi cu diametrul de 20x17 m, cu faţa orientată
spre sud-sud-est, protejată de un gărduleţ din laţi de brad. 3.
Stare de conservare - bună. B. Edicula:-. V. Observaţii: -.
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42.
„CRUCEA DIN
CAPU' SATULUI”
la dreapta Mântuitorului, Maica Domnului, cu mâinile
împreunate, iar la stânga Sf. Ioan. La baza crucii este
reprezentată Cetatea Ierusalimului. 3. Stare de conservare bună. B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 1,88 m; L - 1,40 m; l 0,82 m; 2. Deschiderea nișei –; 3. Învelitoarea – tablă zincată,
în pupitru. 4. Descrierea: O amenajare cu rol de protejare a
crucii, alcătuită dintr-o învelitoare de tablă zincată susţinută
de un schelet din grinzi, cu două picioare. Părţile laterale au
fost închise cu scânduri. 5. Stare de conservare – degradată.
V. Observaţii: în spatele structurii care protejează troiţa a fost
identiﬁcat un rest din vechea troiţă înlocuită în anul 1978,
care după toate caracteristicile, provine de la o cruce fără
edicul.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Plaiuri; 3. Punct:
Capu Satului (din jos); 4. Coordonate GPS: N 45.83936; E
023.50923; altitudine 660 m. II. Tip – de răscruce. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă de lemn; 2.
Tehnică – lemn pictat; structură lemn; 3. Tip – cruce cu
icoane molenii; 4. Pictură – ulei pe lemn; 5. Inscripţii –
semnătura pictorului, localizată pe piciorul crucii:
„MZSarvin 1978”. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
0,64x0,42 m; 2. Descriere: Cruce din lemn, cu braţe scurte
de formă trapezoidală, cu patru raze stilizate și un picior
romboidal ce se sprijină pe o bază de forma unei corăbii din
care se înalţă două icoane molenii. În centrul compoziţiei este
reprezentat Isus pe cruce, cu capul căzut pe umărul drept. Pe
icoanele molenii, care ﬂanchează piciorul crucii, sunt redaţi,

97

43. CRUCEA DIN CURMĂTURA GREŞILOR

44. CRUCEA „LA BRAN”

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Pleși; 3. Punct:
„Curmătura Greșilor”; 4. Coordonate GPS: N 45.78322; E
023.55007; altitudine 1057 m. II. Tip – de răscruce. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de piatră; 2. Tehnică – piatră
cioplită; 3. Tip – cruce greacă; 4. Pictură –. 5. Inscripţii: - în
partea superioară și pe braţe: „IC / X C” - o inscripţie cu
caractere chirilice, la bază: „TOM...”. IV. Descriere: A.
Crucea 1. Dimensiuni: 0,93x0,60 m; grosime 0,15 m; 2.
Descriere: Cruce din piatră, ﬁxată pe o lespede de piatră
sumar prelucrată (0,90x0,60 m), cu marginile braţelor
rotunjite. În zona superioară, pe braţe și la bază se aﬂă
inscripţiile consemnate mai sus. Pe latura de est-sud-est,
orientată spre drum, s-a executat un decor simplu adâncit,
care marchează marginea crucii, ca un contur. Este ruptă în
partea mediană și reparată recent cu ciment. 5. Stare de
conservare – degradată. B. Edicula: -. V. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Loman; 3. Punct:
Câmpul Lomanului; 4. Coordonate GPS: N 45.84449; E
023.55459; altitudine 666 m. II. Tip – de răscruce. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă de lemn; 2.
Tehnică – lemn pictat; structură de grinzi, îmbrăcată în
scândură; 3. Tip – cruce trifoi, cu raze; 4. Pictură – tempera pe
lemn; 5. Inscripţii - pe braţele crucii: „IOAN
MARIA”; pe
piciorul crucii: „ACEASTĂ SF. CRUCE / SAU DĂRUIT DE
CREDINCIO / ȘI… / ... / ….PAVEL ȘI ION ȘI / ...ȘI ANA.
/ NU / (1)956”. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
0,83x0,69 m; 2. Descriere: Cruce din lemn, cu patru raze, pe
care este reprezentată scena Răstignirii. În centrul compoziţiei
este reprezentat Isus pe cruce, iar la extremităţile celor două
braţe sunt redaţi, din proﬁl, la dreapta Mântuitorului, Sf. Ioan,
iar la stânga Maica Domnului, cu ștergar, în ipostaza Mater
Dolorosa. În partea superioară a crucii este reprezentat, văzut
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frontal, deasupra norilor, Dumnezeu-Tatăl, cu nimb
triunghiular. Desenul este ușor schematizat, iar personajele
sunt redate într-o manieră rigidă. 3. Stare de conservare pictura degradată; stratul pictural s-a pierdut într-o mare
măsură, siluetele personajelor distingându-se încă, în timp ce
cromatica iniţială este greu de intuit. B. Edicula 1.
Dimensiuni: h - 2,40 m; L -1,06 m; l - 0,97 m; 2. Deschiderea
nișei: 0,65x0,65 m; 3. Învelitoarea - șindrilă, în două ape. 4.
Descrierea: Edicul paralelipipedic, de plan dreptunghiular,
realizat din lemn, cu structura de grinzi îmbrăcată în scândură,
prevăzut cu o nișă care adăpostește crucea. Deschiderea nișei,
de formă pătrată, este amplasată pe latura de est a ediculei.
Construcţia poartă o învelitoare de șindrilă, în două ape, cele
două pante delimitând, deasupra deschiderii nișei, un pinion
triunghiular. La extremitatea superioară a acestuia a fost
montată o cruce de mici dimensiuni, confecţionată din ﬁer
forjat. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: Troiţa a fost
ctitorită de Vulc Ion.
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45.
CRUCEA DIN LOMAN

46. „CRUCEA LUI COCONEL”

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Loman; 3. Punct:
Centrul Satului; 4. Coordonate GPS: N 45.85591; E
023.55165; altitudine 605 m. II. Tip – de răscruce. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă de lemn; 2.
Tehnică – lemn pictat; structură de grinzi, îmbrăcată în
scândură; 3. Tip – cruce germană, cu raze; 4. Pictură –
tempera pe lemn; 5. Inscripţii: - localizată pe piciorul crucii:
„...SI DE / ILIE ALBU LUI… /...SI NICOLAE / .LU ION
SI PA / TRU: STANCIU DIN / LOMAN ANU… /
…19…”. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,33x0,75
m; 2. Descriere: Cruce din lemn, cu raze, pe care este
reprezentată scena Răstignirii. În centru este reprezentat Isus
pe cruce, iar la extremităţile celor două braţe sunt redaţi, la
dreapta Mântuitorului, Maica Domnului cu mâinile
încrucișate pe piept, iar la stânga, Sf. Ioan rugându-se. În
partea superioară a crucii este reprezentat, văzut frontal,
deasupra norilor, Dumnezeu-Tatăl, cu nimb triunghiular.
Fundalul este de culoare albastră, iar conturul crucii este
marcat de un brânel alveolat, auriu. Crucea, cu pictura
originală realizată de un zugrav de la Laz, a fost repictată,
chipurile personajelor ﬁind redate cu stângăcie. 3. Stare de
conservare - repictată, s-au respectat cromatica și scenele
originale. B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 2,36 m; L -1,26 m; l 1,20 m; 2. Deschiderea nișei: 0,95x0,52 m; 3. Învelitoarea –
ţiglă solzi, în două ape. 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic,
de plan dreptunghiular, realizat din lemn, cu structura de
grinzi îmbrăcată cu scânduri, prevăzut cu o nișă care
adăpostește crucea. Deschiderea nișei, de formă dreptunghiulară, este amplasată pe latura de vest a ediculei.
Construcţia poartă o învelitoare de ţiglă solzi, în două ape,
cele două pante delimitând, deasupra deschiderii nișei, un
pinion triunghiular, marcat la partea superioară de un chenar

realizat din scânduri, ce sugerează retrageri succesive, și
ornamentat cu semicercuri. Același tip de decor delimitează și
deschiderea nișei, sub forma unui ancadrament. 5. Stare de
conservare – bună. V. Observaţii: -.
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I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Mărtinie; 3. Punct:
„Muchia Mărtiniei”; 4. Coordonate GPS: N 45.79070; E
23.58309; altitudine 754 m. II. Tip - de răscruce. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, peste care s-a
montat una de binecuvântare, tot din lemn, pictată. Ambele
sunt adăpostite de o mică ediculă confecţionată din scândură,
acoperită cu șindrilă; 2. Tehnică – cruce pictată, tempera pe
lemn; edicula – scândură; 3. Tip – cruce „trifoi”; ediculă
paralelipipedică; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii –
pe crucea de binecuvântare - „ISHS”. IV. Descriere: A.
Crucea veche 1. Dimensiuni: 0,53x0,43 m; 2. Descriere:
cruce din lemn pe care s-a redat scena Răstignirii. Stratul
pictural nu se mai păstrează, ﬁind vizibile doar urme ale
contururilor personajelor. 3. Stare de conservare - stratul
pictural s-a pierdut. B. Crucea nouă (de binecuvântare) 1.
Dimensiuni: 0,28x0,24 m; 2. Tip de cruce - germană; 3.
Pictura - tempera pe lemn; 4. Descriere: pe crucea din lemn
este redată scena Răstignirii. În centrul compoziţiei este
reprezentat Isus pe cruce, ﬂancat de Maica Domnului și de Sf.
Ioan. În partea superioară, este amplasată inscripţia
consemnată mai sus. 5. Stare de conservare - stratul pictural
este într-o mare măsură degradat. C. Edicula 1. Dimensiuni:
h - 1,2 m, L - 0,75 m; l - 0,70 m; 2. Deschiderea nișei:
0,35x0,75 m; 3. Învelitoarea - de șindrilă, în două ape; 4.
Descrierea: Edicul de formă paralelipipedică cu învelitoare de
șindrilă, în două ape. În zona centrală este situată deschiderea
nișei care adăpostește crucea. 5. Stare de conservare –
degradat. În zona deschiderii nișei lipsesc elemente
structurale orizontale. Învelitoarea este parţial degradată,
crucile ﬁind expuse intemperiilor. V. Observaţii: Iniţial,
crucea veche a fost amplasată pe un gorun care a putrezit,
ulterior ﬁind mutată în poziţia actuală, potrivit relatării unei
localnice, fapt care explică și starea de conservare a acesteia.
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pe lemn – se păstrează câteva urme de pictură; 4. Descrierea:
Pe cruce era reprezentată scena Răstignirii. Isus pe cruce era
încadrat, probabil, de Maica Domnului și de Sf. Ioan. În
partea superioară a crucii sunt reprezentate soarele și luna,
între stele, precum și Sfântul Potir. 5. Stare de conservare –
stratul pictural este compromis aproape integral. B. Crucea
nr. 2 1. Dimensiuni: 0,53x0,43 m; 2. Tip de cruce - germană,
cu raze; 3. Pictura - tempera pe lemn; 4. Descrierea: Pictura
redă scena Răstignirii, având în centrul compoziţiei
reprezentarea Mântuitorului pe cruce. Pe braţe sunt redaţi, în
dreapta lui Isus, Maica Domnului plângând și ștergându-și
lacrimile cu un ștergar, iar la stânga, Sf. Ioan. În zona
superioară sunt reprezentate soarele și luna, între stele, și Sf.
Potir. În partea superioară a crucii pe care este răstignit Isus
apar iniţialele „INRI”. Fundalul picturii, realizat într-o
nuanţă apropiată de ocru, se mai păstrează pe câteva porţiuni
în zona superioară. 5. Stare de conservare – a suferit pierderi
ale stratului pictural. C. Crucea nr. 3 1. Dimensiuni:
0,33x0,22 m; 2. Tip de cruce - greacă; 3. Pictura - tempera pe
lemn; 4. Descrierea: Pictura, ce reda Răstignirea, s-a pierdut
aproape în totalitate, distingându-se doar conturul crucii și
silueta Mântuitorului. În ceea ce privește culorile folosite se
pot distinge câteva urme ale stratului pictural de culoare
albastru „mândră Mărie”. 5. Stare de conservare - degradată –
stratul pictural pierdut aproape în totalitate. D. Edicula 1.
Dimensiuni: h - 1,5 m, L – 1,70 m; l – 1,50 m; 2. Deschiderea
nișei: 0,55x0,70 m; 3. Învelitoarea - din piatră, într-o tehnică
similară celei în care s-a ridicat edicula, clădită în două ape. 4.
Descrierea: Edicul de formă paralelipipedică cu învelitoare de
piatră, clădită în două ape. În zona centrală este situată
deschiderea nișei care adăpostește cele trei cruci ale troiţei.
Deschiderea nișei se încheie în partea superioară cu o lespede
de piatră cu rol de lintel, care sprijină baza acoperișului. 5.
Stare de conservare – bună. V. Observaţii: Pictura crucilor
poate ﬁ atribuită unui membru al familiei Poienaru din Laz.

47.
CRUCEA
DIN POIENIŢĂ
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Cătun: Jidoștina; 3.
Punct: „La cruce în Poieniţă”; 4. Coordonate GPS: N
45.71488; E 023.56851; altitudine 1293 m. II. Tip - de
răscruce. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn (trei),
în ediculă de piatră; 2. Tehnică – cruci pictate; edicula –
zidărie seacă; 3. Tip – cruce latină; ediculă paralelipipedică; 4.
Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: în ediculă –
localizată în partea stângă sus a nișei - „1901”; pe cruce, în
partea mediană „INRI”. IV. Descriere: Ansamblu de trei
cruci dispuse pe un suport în forma literei U, cu cea
principală situată în centru. Numerotarea crucilor s-a făcut
de la stânga la dreapta. A. Crucea nr. 1 1. Dimensiuni:
0,47x0,38 m; 2. Tip de cruce – germană; 3. Pictura: tempera
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48. CRUCEA DIN „POIANA CHIETRII”
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Arţi; 3. Punct:
„Poiana Chietrii” / „în Chiatră” / „În curmătură la
Ghiorghioi”; 4. Coordonate GPS: N 45.73075; E
023.58014; altitudine 1229 m. II. Tip – de răscruce. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, în ediculă de piatră;
2. Tehnică – lemn, pictură în tempera; piatră – zidărie seacă;
3. Tip – cruce germană / cruce treﬂată; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera pe lemn / ulei pe lemn: 5.
Inscripţii: – pe ediculă deasupra deschiderii nișei: „Todor și
Mărie 1914 NI”. IV. Descriere: A. Crucea nr. 1 - crucea veche
a fost înlocuită cu una nouă, dar cea originală se păstrează în
nișa ediculei. 1. Dimensiuni: 0,67x0,40 m, crucea nouă
70x50 m. 2. Descriere: Cruce germană, pictată în tehnica
tempera pe lemn cu scena Răstignirii, degradată și înlocuită
cu crucea nr. 2, dar păstrată totuși în ediculă. 3. Stare de
conservare - degradată, stratul pictural șters aproape în
totalitate. B. Crucea nr. 2 1. Dimensiuni: 0,70x0,50 m. 2.
Descriere: Cruce treﬂată, pictată în tehnica ulei pe lemn.
Central, pe un fundal albastru, este reprezentată scena
Răstignirii, iar pe braţele crucii sunt redaţi: sus, DumnezeuTatăl cu nimb triunghiular. Pe lobii braţelor, de o parte și de
alta a lui Isus, sunt reprezentaţi doi îngeri. 3. Stare de
conservare – bună. C. Edicula 1. Dimensiuni: h - 1,60 m, L 2,00 m; l - 1,50 m; 2. Deschiderea nișei: 0,65x0,90 m; 3.
Învelitoarea - din lespezi de piatră, în două ape. 4. Descriere:
Edicul de formă paralelipipedică, construit din piatră locală
clădită în tehnica zidăriei seci. Deschiderea nișei este
orientată spre sud-est, iar deasupra ei este săpată în cantul
unei lespezi de piatră inscripţia amintită mai sus. De
asemenea, este consemnat cu vopsea și anul 1959, ca dată a
unei posibile reparaţii. 5. Stare de conservare – relativ bună.
Sunt vizibile unele ﬁsuri de rost, care, pe moment, nu-i
afectează starea de conservare. V. Observaţii: -.

49.
CRUCEA DIN
„PADINA DOMNEASCĂ”
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Bârsana; 3. Punct:
„Padina Domnească”; 4. Coordonate GPS: N 45.76469; E
023.58250; altitudine 1051 m. II. Tip - de răscruce. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, în ediculă de lemn;
2. Tehnică – lemn pictat; edicula – scândură; 3. Tip – cruce
treﬂată / cu mingi; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură:
tempera pe lemn, ulei pe lemn; 5. Inscripţii: -. IV. Descriere:
A. Crucea nr. 1 1. Dimensiuni: 0,58x0,37 m; 2. Descriere:
Cruce treﬂată din lemn pictură în tempera cu scena
Răstignirii. Central, Mântuitorul este răstignit pe cruce, iar
deasupra Dumnezeu Tatăl ţinând în mână un glob. Fecioara
Maria și Sf. Ioan sunt reprezentaţi în dreapta și stânga lui
Isus. Pictura este semnată de Sarvin Maniu Zemora. 3. Stare
de conservare – degradată. B. Crucea nr. 2 1. Dimensiuni:
0,42x0,38 m; 2. Descriere: Cruce cu mingi pictată în tehnica
ulei pe lemn cu scena Răstignirii. Deasupra lui Isus, răstignit
cruce, sunt pictate soarele și luna, iar între ele, Sf. Potir.
Maica Domnului și Sf. Ioan sunt redaţi la dreapta și,
respectiv, la stânga Mântuitorului. 3. Stare de conservare –
relativ bună. C. Edicula 1. Dimensiuni: h - 1,73 m, L - 1,00
m; l - 1,05m; 2. Deschiderea nișei: 0,50x0,62 m; 3.
Învelitoarea – șindrilă, în două ape. 4. Descriere: Edicul de
formă paralelipipedică din scânduri de lemn vopsite într-o
nuanţă de ocru galben, construită pe un soclu de piatră
clădită și acoperită cu o învelitoare din șindrilă. Deschiderea
nișei este orientată spre est. 5. Stare de conservare – bună. V.
Observaţii: Crucea nr. 2 a înlocuit crucea nr. 1, însă și aceasta
a fost păstrată în ediculă.
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IV.
TROIŢE DE IZVOR
ŞI FÂNTÂNĂ

50.
CRUCEA DIN
„DRUMU' LUNCII”
I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Pianu de Sus; 3.
Punct: „Drumu' Luncii”; 4. Coordonate GPS: N 45.91727;
E 023.48516; altitudine 297 m. II. Tip – de fântână. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – lemn
cioplit; zidărie – piatră; 3. Tip – cruce discoforă; 4. Pictură: –;
5. Inscripţii: - în partea superioară a crucii „1955 / 1836”; deasupra discului „IC XC”; - sub disc „NI KA”. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,55x0,82 m; 2.
Descriere: Cruce din lemn de stejar prevăzută cu un disc din
care pornesc braţele, purtând, pe aproape întreaga suprafaţă,
un decor sculptat, constând în motive solare și geometrice.
Crucea este încastrată în zidul opus intrării în ediculă și a fost
recent vopsită în gri, cu contur vișiniu. 3. Stare de conservare
- parţial degradată (în special la bază). B. Edicula 1.
Dimensiuni: h - 2,90 m; L - 3,39 m; l - 3,25 m; 2.
Deschiderea nișei: 1,70x1,20 m; 3. Învelitoarea – în patru
ape, din tablă zincată; 4. Descrierea: Ediculă, tip refugiu, de
formă paralelipipedică, zidită din piatră, tencuită și văruită în
alb. Pereţii laterali au fost consolidaţi cu un tirant metalic.
Deschiderea nișei este orientată spre est. 5. Stare de
conservare – bună. V. Observaţii: Anii 1836 și 1955,
inscripţionaţi pe cruce, reprezintă, în opinia noastră, primul,
anul ctitoririi troiţei, iar cel de-al doilea anul construirii
ediculei și momentul încastrării crucii în zid. Edicula-refugiu
a fost construită pentru a adăposti, la nevoie, oamenii aﬂaţi la
muncile câmpului.

51. CRUCEA DE SUB VÂRFUL STROII
I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Pleși; 3. Punct:
Vârful Stroia – latura de nord; 4. Coordonate GPS: N
45.78539; E 023.55503; altitudine 972 m. II. Tip - de izvor.
III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn; 2. Tehnică –
cruce pictată-tempera; 3. Tip – cruce trifoi; 4. Pictură –
tempera pe lemn; 5. Inscripţii: în partea superioară „INRI”;
la bază „EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAŢA”. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 0,90x0,50 m; h - cu
picior - 2,10 m; 2. Descriere: Pe crucea de lemn a fost
reprezentată scena Răstignirii. În centrul compoziţiei este
redat Mântuitorul pe cruce, ﬂancat de Maica Domnului și de
Sf. Ioan. În partea superioară este redat Dumnezeu-Tatăl, iar
la bază este consemnată inscripţia redată mai sus. Crucea este
protejată de o învelitoare îngustă de tablă zincată, ﬁxată, în
partea inferioară, de braţe. 3. Stare de conservare – bună. B.
Edicula: -; V. Observaţii:-.
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53. CRUCEA DIN CENTRUL
SATULUI DUMBRAVA

52.
CRUCEA DIN
BÂNDEA

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Dumbrava; 3. Punct:
centrul satului; 4. Coordonate GPS: N 45.88294; E
023.60517; altitudine 423 m. II. Tip – de izvor. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă din cărămidă;
2. Tehnică – lemn pictat; zidărie tencuită; 3. Tip – cruce latină;
4. Pictură – ulei pe lemn; 5. Inscripţii – localizată pe piciorul
crucii: „RIDICATĂ - 1940 / RENOVATĂ - 1972 /
RENOVATĂ - 2000 / PICTURĂ / RENOVATĂ / NZemora”.
IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,00x0,65 m; 2.
Descriere: Cruce din lemn, pe care, pe un fundal ocru închis,
este reprezentată, într-o manieră naivă, scena Răstignirii. În
centrul compoziţiei este redat Isus pe o cruce treﬂată de culoare
albă, iar la extremităţile celor două braţe sunt reprezentaţi
Maica Domnului - la dreapta Mântuitorului, cu mâinile
încrucișate pe piept, iar la stânga, Sf. Ioan - într-o ipostază
asemănătoare. În partea superioară a crucii este redat, pe un
fundal albastru, Dumnezeu-Tatăl, binecuvântând lumea.
Crucea are un chenar pictat de culoare albă. 3. Stare de
conservare - bună. B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 2,70 m; L 3,50 m; l - 1,95 m; 2. Deschiderea nișei: nișa centrală 1,42x0,80 m; nișele secundare - 1,26x0,32 m. 3. Învelitoarea articulată, din ţiglă. 4. Descrierea: Ediculă, din cărămidă, de
forma unei abside poligonale, cu laturile orientate spre nordvest, ușor curbate. În elevaţie, în cadrul aceleiași laturi au fost
executate cele trei deschideri semicirculare ale nișei. Partea
superioară a faţadei, marcată de o cornișă amplu proﬁlată, se
sprijină pe arce semicirculare care se descarcă pe bază prin
intermediul a patru perechi de stâlpi geminaţi, soluţie
structurală care, de altfel, delimitează și deschiderile nișei,
amintite mai sus. Fiecare dintre aceste trei deschideri este
încununată, deasupra cornișei, de câte un fronton triunghiular,
ușor arcuit, în care s-au executat nișe care, probabil, găzduiau
cândva icoane. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: -.

I. Localizare:1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Loman; 3. Punct:
„în Bândea”; 4. Coordonate GPS: N 45.86067; E
023.55168; altitudine 568 m. II. Tip – de fântână. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă de lemn; 2.
Tehnică – lemn pictat; structură de grinzi, îmbrăcată în
scândură; 3. Tip – cruce trifoi; 4. Pictură – tempera pe lemn;
5. Inscripţii: -. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
0,92x0,63 m; 2. Descriere: Cruce treﬂată din lemn pe care
este reprezentată scena Răstignirii. În centrul compoziţiei
este reprezentat pe un fundal ocru închis Isus pe cruce, iar la
extremităţile celor două braţe sunt redaţi, la dreapta
Mântuitorului, Maica Domnului, cu palmele lipite într-un
gest de rugăciune, iar la stânga, Sf. Ioan, în aceeași ipostază. În
partea superioară a crucii sunt reprezentate soarele și luna.
Crucea este încadrată de un chenar pictat de culoare albastră.
Pictura este semnată, la baza crucii ﬁind scris numele „I.
Anca”. 3. Stare de conservare - pictura este parţial degradată.
B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 2,20 m; L - 1,79 m; l - 1,44 m;
2. Deschiderea nișei: 1,45x0,76 m; 3. Învelitoarea - ţiglă, în
două ape. 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic, de plan
dreptunghiular, realizat din lemn, cu structura de grinzi
îmbrăcată în scândură, prevăzut cu o nișă care adăpostește
crucea. Deschiderea nișei este orientată spre nord-est, iar
accesul la cruce este împiedicat de un gard din laţi decoraţi la
extremitatea superioară cu cruci stilizate. Construcţia poartă
o învelitoare de ţiglă, în două ape, cu coama dispusă paralel cu
drumul. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: Troiţa
este amplasată în apropierea unui loc destinat adăpării
animalelor, în care se aﬂă trei fântâni cu cumpănă.
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54.
CRUCEA
„LU' TODOR”
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Jidoștina; 3. Punct:
Muntele Ivăniș; 4. Coordonate GPS: N 45.70688; E
023.56150; altitudine 1334 m. II. Tip - de izvor. III.
Morfologie:1. Material – cruce de lemn, în ediculă de piatră;
2. Tehnică – cruce pictată-tempera; edicula - piatră - zidărie
seacă; 3. Tip – cruce cu mingi; ediculă paralelipipedică; 4.
Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii – pe cruce – localizată
în partea inferioară (bază) – cioplită „Todor Bogdan / An
1931”. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 0,70x0,53 m
2. Descriere: În centrul compoziţiei era reprezentat Isus pe
cruce. Pe braţele crucii erau redaţi: în partea superioară,
deasupra norilor, Dumnezeu-Tatăl – cu un nimb
triunghiular; în dreapta Mântuitorului, Maica Domnului,
iar la stânga, Sf. Ioan. La baza crucii este consemnată
inscripţia de mai sus. 3. Stare de conservare - pictura
degradată. B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 1,70 m, L - 1,50 m; l
- 1,20 m; 2. Deschiderea nișei: 0,70x0,60 m; 3. Învelitoarea –
în pupitru, realizată dintr-o lespede masivă de piatră; 4.
Descrierea: Edicul ridicat din piatră locală, în tehnica zidărie
seacă, având forma unui paralelipiped, purtând o învelitoare
din piatră, într-o singură apă. În zona centrală este situată
deschiderea nișei care adăpostește crucea. 5. Stare de
conservare – bună. Greutatea lespezii a cauzat o ușoară ieșire
din verticală a ediculei, rezultând o înclinare a acesteia spre
stânga. V. Observaţii: Crucea de fontă dispusă pe lespedea
care acoperă ediculul este probabil refolosită, provenind, cel
mai probabil, de la un mormânt și poartă inscripţia: „AICI
PAUSEASĂ IN DOMNUL / NICOLAU AURELIU / ȘI
SABINU CATILINA”.

V.
TROIŢE DE
CIMITIR
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55.
CRUCEA DE
„LA BORDU” (2)

56. CRUCEA DIN
CAPUL PURCĂREŢIULUI (2)
I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Purcăreţi; 3. Punct:
„Capul Purcăreţiului”; 4. Coordonate GPS: N 45.83829; E
023.49009; altitudine 622 m. II. Tip – de cimitir. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă de lemn; 2.
Tehnică – lemn pictat; cununi de bârne; 3. Tip – cruce
treﬂată; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: -. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,60x1,25 m. 2.
Descriere: Cruce din lemn pe care este reprezentată, în
tempera, scena Răstignirii. Pe cele patru medalioane, situate
la extremitatea braţelor sunt redaţi cei patru evangheliști pe
un fundal ocru. Conturul crucii este ornamentat cu stucaturi
din ipsos. 3. Stare de conservare – degradată. B. Edicula 1.
Dimensiuni: h - 3,00 m; L - 2,10 m; l - 2,20 m; 2.
Deschiderea nișei: 0,90x0,64 m; 3. Învelitoarea - tablă, în
patru ape. 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic de plan
dreptunghiular, realizat din șase perechi de cununi de bârne,
căptușit cu scânduri la exterior. Deschiderea nișei este
orientată spre sud-est și este ﬂancată de două icoane de
dimensiuni mari (0,95x0,52 m), pictate în tehnica ulei pe
tablă. În stânga intrării, Fecioara Maria cu Pruncul, iar în
dreapta, Isus Pantocrator. 5. Stare de conservare – degradată.
V. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat:-; 3. Punct: „Bordu”;
4. Coordonate GPS: N 45.79759; E 023.48652; altitudine
765 m. II. Tip: – de cimitir. III. Morfologie: 1. Material –
cruce de lemn; 2. Tehnică – cioplire; 3. Tip – cruce germană;
4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: -. IV. Descriere: A.
Crucea 1. Dimensiuni: 0,72x0,51 m; 2. Descriere: Cruce din
lemn, ﬁxată pe un postament tot din lemn, prevăzută cu un
brânel ornamentat, a cărei pictură s-a pierdut. 3. Stare de
conservare - degradată; B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 2,00 m;
L - 1,26 m; l - 1,00 m; 2. Deschiderea nișei: 0,67x0,67m; 3.
Învelitoarea: plăci din azbociment; 4. Descrierea: Edicula este
realizată din cinci cununi din lemn de brad încheiate la
colţuri în „cheotori românești”, deschiderea nișei este
orientată spre vest și este executată în tehnica șoșilor. Este
acoperită cu o învelitoare în două ape realizată iniţial din
șindrilă, în prezent, ﬁind înlocuită cu plăci de azbociment. 5.
Stare de conservare – bună. V. Observaţii: Troiţa străjuiește
un mic cimitir familial, unde sunt îngropaţi membri ai
familiei Mihoiu, din cătunul Mugești, aparţinător orașului
Cugir. Deși gospodăria oamenilor aﬂată la câţiva metri peste
drum de cimitir aparţine de Mugești, cimitirul propriu-zis se
aﬂă pe teritoriul comunei Pianu, chiar deasupra văii
Pienelului, actualul drum despărţind teritoriul comunei
Pianu de cel al orașului Cugir. În interiorul ediculei am găsit
și piciorul unei cruci de la mormântul unei femei decedată în
anul 1900, an din jurul căruia care credem noi, datează
începuturile înhumărilor în acest cimitir. Crucea, de altfel,
deși nu mai conservă pictură, se încadrează tipologic foarte
bine între cele realizate de zugravii din Laz la începutul
secolului XX.
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58.
CRUCEA
DIN CURMĂTURI
I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Tonea; 3. Punct :
„Curmături”; 4. Coordonate GPS: N 45.79301; E
023.53529; altitudine 959 m. II. Tip – de cimitir. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn; ediculă de lemn; 2.
Tehnică – lemn pictat; 3.Tip - cruce greacă; 4. Pictură –
tempera pe lemn; 5. Inscripţii: -. IV. Descriere: A. Crucea 1.
Dimensiuni: 0,70x0,43 m. 2. Descriere: Cruce din lemn de
stejar, care are în partea inferioară forma unei corăbii, pe care
era reprezentată scena Răstignirii. Stratul pictural s-a pierdut,
iar din scena reprezentată se mai distinge, în partea
superioară, doar Dumnezeu Tatăl binecuvântând lumea. 3.
Stare de conservare – degradată. B. Edicula 1. Dimensiuni: h
- 2,25 m ; L - 1,20 m, l - 1,20 m; 2. Deschiderea nișei:
0,98x0,65 m; 3. Învelitoarea - ţiglă, în două ape. 4.
Descrierea: Edicul paralelipipedic confecţionat din trei
pereţi, din câte șapte bârne, încheiate în „cheotori românești”
căptușite la exterior cu scânduri. Pe latura de nord-nord-est,
unde s-a practicat deschiderea nișei, partea inferioară este
închisă cu scânduri. Învelitoarea în două ape era iniţial din
șindrilă, ﬁind înlocuită ulterior cu ţiglă. Sub învelitoare s-au
așezat lespezi de piatră în scopul de a ﬁxa edicula cu ajutorul
greutăţii acestora, pentru a se preveni răsturnarea acesteia. 5.
Stare de conservare – degradată atât construcţia, cât și
învelitoarea. V. Observaţii: -.

57. CRUCEA DE „LA MĂGURI”
I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Purcăreţi; 3. Punct:
„Măguri”; 4. Coordonate GPS: N 45.80421; E 023.47758;
altitudine 785 m. II. Tip – de cimitir. III. Morfologie: 1.
Material – lemn; 2. Tehnică – cioplire; încrâștire; 3. Tip –
cruce celtică; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: -. IV.
Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni - 1,13x0,43 m; cu
postament h - 2,00 m. 2. Descriere: Cruce din lemn de stejar,
ﬁxată pe un postament din lemn, care susţine pe braţe o
învelitoare din șindrilă în vârful căreia este ﬁxată o cruce din
ﬁer forjat. În centru este ﬁxată o rozetă solară încrâștită cu
motivul „vârtejului”, sub care sunt prezente cercuri și
triunghiuri duble. Sub acestea, până în zona de legătură cu
postamentul, piciorul crucii este cioplit sub forma unei tăblii
patrulatere, unde probabil se găsea o icoană (sau o inscripţie),
astăzi dispărută. În unele zone, decorul păstrează urme de
vopsire tricrom, cu roșu, negru și albastru. 3. Stare de
conservare: degradată, atât crucea din lemn cât și pictura. B.
Edicula: -. V. Observaţii: -.
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59.
CRUCEA DE
„LA CIOCLODOIU”
I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Tonea; 3. Punct:
„La Cioclodoiu”; 4. Coordonate GPS: N 45.81243; E
023.53782; altitudine 929 m. II. Tip – de cimitir: III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn; 2. Tehnică – lemn
pictat; 3. Tip – cruce greacă; 4. Pictură – tempera pe lemn; 5.
Inscripţii: - pe cruce: „I.N.B.I.” - pe ediculă: „ACEASTĂ
SFÂNTĂ CR / UCE SAU RIDICAT DE / CREDINCIOȘI
/ A 1960 / PETRAȘCU IOAN / BODEA IOAN / RADU
PETRU / BODEA NICOLAE / VINŢAN IOAN /
STOICUŢ NICOLAE” IV. Descriere: A. Crucea 1.
Dimensiuni: 0,75x0,36 m; 2. Descriere: Cruce cu icoane
molenii din lemn, pictată cu scena răstignirii. Crucea se
încheie în partea inferioară cu un suport de forma unei
corăbii, ce susţine două medalioane dreptunghiulare, cu
colţurile superioare rotunjite, și care ﬂanchează crucea. Pe
suprafaţa lor sunt redate în relief două cruci de mici
dimensiuni, pe care au fost reprezentaţi Maica Domnului, în
dreapta Mântuitorului și Sf. Ioan, la stânga. Pictura nu
excelează în ceea ce privește calitatea reprezentărilor și nici a
cromaticii. 3. Stare de conservare – bună. B. Edicula 1.
Dimensiuni: h – 2,00 m, L – 1,55 m, l - 1,20 m; 2.
Deschiderea nișei: 0,60x0,85 m; 3. Învelitoarea - tablă, de
formă semicilindrică. 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic
realizat din piatră zidită și tencuită, văruit în alb, prevăzut cu
o învelitoare din tablă de formă semicilindrică. Are un
fronton, tot din tablă, ornamentat în partea superioară cu
motive geometrice traforate. Frontonul găzduiește inscripţia
de ctitorire, consemnată mai sus, realizată pe tablă prin
poinsonare. Deschiderea ediculei care găzduiește crucea este
orientată spre vest și închisă cu sticlă, pentru protejarea
crucii. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: -.

60.
CRUCEA DIN
„CURMĂTURA CACILOR”
I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Tonea; 3. Punct:
„Curmătura Cacilor”; 4. Coordonate GPS: N 45.81784; E
023.53002; altitudine 899 m. II. Tip – de cimitir. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă de lemn; 2.
Tehnică – lemn pictat; 3. Tip – cruce treﬂată; 4. Pictură –
tempera pe lemn; 5. Inscripţii: -. IV. Descriere: A. Crucea 1.
Dimensiuni: 0,90x0,65 m; 2. Descriere: Cruce din lemn pe
care este reprezentată, în tempera, scena Răstignirii. În centru
este redat Isus pe cruce, ﬁind ﬂancat la dreapta de Maica
Domnului și Sf. Ioan, la stânga, redaţi într-o ipostază rigidă.
În partea superioară este redat Dumnezeu Tatăl, cu nimb
triunghiular și cu mâinile larg deschise binecuvântând lumea,
totul pe un fundal albastru. 3. Stare de conservare –
degradată; B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 2,20 m; L -2,15 m; l
- 1,60 m; 2. Deschiderea nișei: 0,90x0,68 m; 3. Învelitoarea:
azbociment, în pupitru. 4. Descrierea: Ediculă paralelipipedică, de plan dreptunghiular, realizată din scânduri.
Deschiderea nișei este orientată spre est și este ornamentată
cu un contur de linii curbe și contracurbe, iar deasupra nișei
este ﬁxat un cruciﬁx din lemn, cu braţe egale, stilizate, de
forma unor petale de ﬂori. 5. Stare de conservare – degradată.
V. Observaţii: -.
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61. CRUCEA CIMITIRULUI
I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Loman; 3. Punct:
cimitir; 4. Coordonate GPS: N 45.85486; E 023.54982;
altitudine 616 m. II. Tip – de cimitir. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn, ediculă de lemn; 2. Tehnică – lemn
pictat; structură de metal, îmbrăcată în scândură; 3. Tip – cruce
cu icoane molenii; 4. Pictură – ulei pe lemn; 5. Inscripţii: localizată pe piciorul crucii: „FAMILIILE / CRINTEA
ADRIAN ȘI / CRINTEA EMILIAN 1998”. IV. Descriere: A.
Crucea 1. Dimensiuni: 0,66x0,37 m; lăţimea bazei, incluzând
și icoanele molenii – 0,38 m. 2. Descriere: Cruce din lemn, cu
braţe scurte de formă trapezoidală, cu patru raze stilizate și un
picior romboidal ce se sprijină pe o bază de forma unei corăbii
din care se înalţă două icoane molenii cruciforme, stilizate. În
centrul compoziţiei este reprezentat Isus pe cruce, cu capul
căzut pe umărul drept. Pe icoanele molenii, care ﬂanchează
piciorul crucii sunt redaţi, la dreapta Mântuitorului, Maica
Domnului, cu mâinile împreunate, rugându-se, iar la stânga Sf.
Ioan, arătând cu mâinile spre Isus. Fundalul, de culoare
albastră, este mărginit de un chenar ocru. La baza crucii este
situată inscripţia amintită mai sus. 3. Stare de conservare bună. B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 2,20 m; L - 1,14 m; l - 1,08
m; 2. Deschiderea nișei: 0,65x0,68 m; 3. Învelitoarea - ţiglă, în
două ape. 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic, de plan dreptunghiular, realizat din lemn, cu structură metalică îmbrăcată în
scândură, prevăzut cu o nișă care adăpostește crucea.
Deschiderea nișei, de formă dreptunghiulară, se încheie în
partea superioară într-un arc pentalobat și este amplasată pe
latura de est a ediculei. Construcţia poartă o învelitoare de ţiglă,
în două ape. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii:
Autorul picturii crucii este, probabil, Sarvin Maniu Zemora,
iar anul 1998 consemnat în inscripţia de la baza crucii pare a ﬁ
adăugat ulterior, poate chiar peste cel iniţial, putând ﬁ vorba de
momentul unei reparaţii a troiţei, mai precis a ediculei.

62.
CRUCEA
DIN CIMITIR
I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Răchita; 3. Punct:
cimitir; 4. Coordonate GPS: N 45.87449; E 023.51312;
altitudine 470 m. II. Tip – de cimitir. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de piatră; 2. Tehnică – piatră cioplită; 3. Tip
– cruce armenească; 4. Pictură -. 5. Inscripţii: cu caractere
chirilice – localizată în zona mediană a piciorului crucii,
„ACEASTĂ SFÂNTĂ / CRUCE SAU RIDICAT DE /
STANA LUI ION RADU / P. NICOLAE / P. ALISIE /
1843”. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
1,78x0,68x0,175 m; 2. Descriere: Cruce din piatră, cu
extremităţile braţelor evazate, lobate spre exterior. Pe faţa
orientată spre est, prevăzută cu un chenar care urmărește
conturul crucii, a fost săpată inscripţia amintită mai sus.
Partea inferioară este mai lată și, deși este corp comun cu
piciorul crucii, dă impresia unui soclu care este delimitat de
crucea propriu-zisă printr-un ornament terminat într-un
lacrimarium. 3. Stare de conservare: - bună, inscripţia ușor
lizibilă. B. Edicula: -. V. Observaţii: -.
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63.
CRUCEA DE LA
„PODU' CETĂŢELII”
I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Căpâlna; 3. Punct:
„Podu' Cetăţelii”, 4. Coordonate GPS: N 45.82780; E
023.60576; altitudine 378 m. II. Tip – de cimitir. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, ediculă de zidărie; 2.
Tehnică – lemn pictat; zidărie din piatră; 3. Tip – cruce
treﬂată; 4. Pictură – ulei pe lemn; 5. Inscripţii: – pe braţele
crucii: „IS / NI KA / HS”; - la baza crucii: „REALIZATĂ
PRIN / OSTENEALA CREDINCIOȘILOR / PAROHIEI
– CĂPÂLNA / 2009 / ȘI A FAM. SUCIU / ≈ NICOLAE ȘI
MARIA” IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 0,91x0,63
m; 2. Tip de cruce – treﬂată; 3. Pictura – ulei; 4. Descriere:
Cruce din lemn pe care este reprezentată scena Răstignirii. 5.
Stare de conservare – bună; B. Edicula 1. Dimensiuni: h 2,23 m; L -1,22 m; l - 0,90 m; 2. Deschiderea nișei:
1,00x0,78 m; 3. Învelitoarea – șindrilă bituminoasă, în patru
ape; 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic, de plan
dreptunghiular, realizat din zidărie de cărămidă, prevăzut cu
o nișă în care se aﬂă crucea, cu deschiderea orientată spre sudsud-vest. Întregul edicul este placat cu lespezi de piatră, iar în
vârful acoperișului, în patru ape, se găsește o cruce din oţel
inoxidabil. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: Este
o troiţă veche, modiﬁcată în anul 2009, și căreia i-a fost
înlocuită crucea; străjuiește un mic cimitir familial (al
familiei Suciu).

64.
CRUCEA DIN
GRĂDINA LUI
ALOMAN DUMITRU
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Mărtinie; 3. Punct:
„Muchia Mărtiniei” - grădina lui Aloman Dumitru; 4.
Coordonate GPS: N 45,78800; E 023,57653; altitudine:
801 m. II. Tip – de cimitir. III. Morfologie: 1. Material cruce din lemn, edicul din lemn; 2. Tehnică – tempera pe
lemn; 3. Tip – cruce bizantină; 4. Pictură – tempera; 5.
Inscripţii: localizată pe cantul drept al piciorului crucii:
„1819” IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 1,93x1,17
m; 2. Descriere: Crucea, confecţionată din lemn masiv de
stejar, este pictată pe ambele feţe. Pe cea de est este
reprezentată Înălţarea Domnului. În partea superioară, întrun medalion circular, este redat Isus înălţat, purtat de doi
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îngeri, binecuvântând apostolii. În centrul compoziţiei este
reprezentată Maica Domnului, ﬂancată de ceata Apostolilor,
câte șase pe ﬁecare braţ al crucii. Pe faţa vestică este
reprezentată scena Răstignirii, în care Isus pe cruce este
ﬂancat de Maica Domnului, în ipostaza Mater Dolorosa și de
Sf. Ioan. La extremităţi, în medalioane circulare, sunt
reprezentaţi Sﬁnţii Împăraţi Constantin și Elena. În partea
superioară, având la picioare soarele și luna, este reprezentat
Dumnezeu-Tatăl, cu mâinile în orantă, binecuvântând
lumea. Pictura a fost executată de un zugrav de la Laz, cel mai
probabil Savu Poienaru (1777-1829). 3. Stare de conservare
– crucea este într-o stare bună de conservare, în timp ce
pictura este degradată în partea inferioară, unde s-au
înregistrat pierderi considerabile ale stratului pictural. B.
Edicula 1. Dimensiuni: h - 2,30 m; L - 1,75 m; l - 1,55 m; 2.
Deschiderea nișei: 1,50x0,91 m; 3. Învelitoare - de ţiglă, în
două ape; 4. Descrierea: La baza ediculei, pentru nivelarea
terenului, s-a executat o temelie din zidărie seacă, folosinduse piatră locală (șisturi) fasonată sumar, alternată cu spărtură
(înălţimea spre drum - 1,10 m). Peste zidărie s-a clădit un
edicul paralelipipedic din cherestea, cu laturile de est și de sud
deschise. Deschiderea nișei este dispusă spre sud-sud-est.
Învelitoarea de ţiglă, în două ape, este orientată cu coama spre
drum. V. Observaţii: Abundenţa de stâlpi funerari rezemaţi
de gard sau folosiţi la sprijinirea căpiţelor de fân, precum și
prezenţa unei cruci din lemn in situ, ne conduc spre concluzia
că terenul pe care a fost ridicată troiţa a fost folosit odinioară
ca cimitir obștesc.
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65. CRUCEA DE CIMITIR
DIN JIDOŞTINA

monograma pictorului. Pe cruce, pe un fundal albastru
închis, este reprezentată scena Răstignirii, în centrul
compoziţiei ﬁind redat Isus pe cruce. Pe braţe sunt redaţi, în
partea superioară, deasupra norilor, Dumnezeu-Tatăl
binecuvântând lumea, în dreapta Mântuitorului se aﬂă Maica
Domnului, iar la stânga, Sf. Ioan. Deasupra cercului, pe un
mic ornament ﬂoral este reprezentat Sf. Duh, în chip de
porumbel. 3. Stare de conservare – bună. B. Edicula: 1.
Dimensiuni: h - 1,80 m, L - 1,20 m; l – 0,80 m; 2.
Deschiderea nișei: 0,80x0,75 m; 3. Învelitoarea – într-o apă,
din lespezi de piatră. 4. Descrierea: Edicul de formă
paralelipipedică confecţionat din lespezi de piatră legate cu
mortar. Aspectul actual se datorează reparaţiei pe care a
suferit-o în anul 1983, când vechea zidărie seacă a fost
refăcută, folosindu-se de data aceasta mortar. Are o învelitoare
în pupitru, realizată din piatră. 5. Stare de conservare – bună.
V. Observaţii: Iniţial, în ediculă exista o cruce veche, semnată
de Partenie Poienaru, pe care am regăsit-o în anul 2014
atârnată pe peretele colibei din apropierea cimitirului. La
momentul cercetării din 2018, crucea dispăruse și nu
deţinem informaţii referitoare la soarta ei.

I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Jidoștina; 3. Punct: -;
4. Coordonate GPS: N 45.71517; E 023.57942; altitudine
1216 m. II. Tip - de cimitir. III. Morfologie: 1. Material –
cruce de metal pe care s-a ﬁxat o cruce din lemn traforat;
ediculă de piatră; 2. Tehnică – ulei pe lemn; edicula – piatră
locală legată cu mortar; 3. Tip – cruce cu mingi, înscrisă întrun cerc; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – ulei pe lemn; 5.
Inscripţii: – pe soclul crucii: „SFÎNTĂ CRUCE / TU NE
AJUTĂ / ÎN NĂCAZURI / ȘI ÎN DURERI / INIMA NEO
FĂ AVUTĂPLINĂ DE DULCI MÎNGÎIERI / Ștefănescu
Petru / 1969”. Semnătură: monograma pictorului Sarvin
Maniu Zemora. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
0,48x0,30 m. 2. Descriere: Pe o cruce din ţeavă metalică este
ﬁxată crucea din lemn, pictată de Sarvin Maniu Zemora în
anul 1969, după cum ne sugerează inscripţia consemnată mai
sus. Este vorba de o cruce cu mingi înscrisă într-un cerc,
înzestrată și cu opt raze. Atât crucea, cât și cercul se sprijină pe
un soclu dreptunghiular care găzduiește inscripţia și
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lipit o reprezentare de forma și dimensiunile suportului,
tipărită în perioada interbelică, care are în centru pe Fecioara
Maria cu Pruncul Isus în braţe, deasupra ei ﬁind reprezentat
Dumnezeu-Tatăl, iar pe lobii braţelor crucii, cei patru
evangheliști. C. Crucea nr. 3: 1. Dimensiuni: 0,57x0,42 m; 2.
Tip – cruce cu mingi; 3. Pictura: -. 4. Descriere: Crucea nu
prezintă urme de pictare și nicio altă inscripţie. 5. Stare de
conservare - bună. D. Edicula: Prevăzută cu două deschideri
de nișă, pe laturile de nord și est. 1. Dimensiuni: h - 1,70 m, L
- 1,70 m; l - 1,70 m; 2. Deschiderea nișei: N - 0,70x0,75 m; E
– 0,75x0,50 m; 3. Învelitoarea – de forma unui trunchi de
piramidă, clădită din lespezi de piatră legate cu pământ. 4.
Descrierea: Edicul de formă paralelipipedică construit din
lespezi de piatră de diferite dimensiuni, puse în operă în
tehnica zidăriei seci. Este prevăzută cu două deschideri care
permit vizualizarea crucilor amplasate în nișă. După numărul
de oriﬁcii din suportul crucilor, este posibil ca acestea să ﬁ fost
în număr de șase. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii:
Majoritatea mormintelor din cimitirul pe care-l deservește
troiţa aparţin aceleiași familii – Lazăr. Este amplasată la
intersecţia cu drumul care duce în „Tole”.

66. „CRUCEA DE
CHIATRĂ” DIN ARŢI
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Arţi; 3. Punct: „La
crucea de chiatră”; 4. Coordonate GPS: N 45.75528; E
023.60428; altitudine 1032 m. II. Tip - de cimitir. III.
Morfologie: 1. Material – cruce de lemn, în edicul de piatră;
2. Tehnică – ulei pe lemn; edicula – piatră locală – zidărie
seacă; 3. Tip – cruce treﬂată/cu mingi; edicul paralelipipedic;
4. Pictură – ulei pe lemn; 5. Inscripţii: -. IV. Descriere: Troiţa
avea iniţial șase cruci, judecând după numărul oriﬁciilor din
suportul pe care acestea erau ﬁxate. Dintre ele, în prezent, se
mai păstrează trei, dintre care una este nouă. A. Crucea nr. 1
(nouă) 1. Dimensiuni: 0,70x0,58 m; 2. Tip – cruce treﬂată;
3. Pictura - ulei pe lemn; 4. Descriere: Cruce pictată cu scena
Răstignirii. În centrul compoziţiei este reprezentat Isus
răstignit pe cruce. Pe braţele crucii sunt redate, în partea
superioară, ochiul lui Dumnezeu, iar în dreapta Mântuitorului, Maica Domnului. La stânga lui Isus, este redat Sf.
Ioan, totul pe un fundal ocru-galben. 5. Stare de conservare –
bună. B. Crucea nr. 2 1. Dimensiuni: 0,40x0,30 m; 2. Tip –
cruce treﬂată; 3. Pictura: -. 4. Descriere: Pe lemnul crucii s-a
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68.
CRUCEA DIN
„CURĂTĂ”
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Bârsana; 3. Punct:
„Curătă”; 4. Coordonate GPS: N 45.73849; E 023.55390;
altitudine 1300 m. II. Tip - de mormânt. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn, în ediculă de lemn; 2. Tehnică –
tempera pe lemn; edicula – scândură pe structură din lemn
ﬁxată pe o „căsoaie” din bârne umplută cu piatră; 3. Tip –
cruce greacă; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură – tempera pe
lemn 5. Inscripţii: -. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
0,60x0,53 m; 2. Descriere: Cruce din lemn, care păstrează
urme de pictură. La bază este o cruce greacă trilobată, însă
este prevăzută cu coarne de consacraţie. Stratul pictural s-a
pierdut, identiﬁcarea scenei redate ﬁind imposibilă. 3. Stare
de conservare degradată; B. Edicula: 1. Dimensiuni: h - 1,50
m, L - 0,88 m; l - 0,70 m; 2. Deschiderea nișei: 0,50x0,35 m;
3. Învelitoarea – scândură, în două ape. 4. Descrierea: Edicul
de formă paralelipipedică, realizat dintr-o structură din bârne
pe o „căsoaie umplută cu piatră”, căptușit cu scândură și cu
acoperiș în două ape, realizat tot din scândură. Lipsesc
scândurile care închideau „fundeul” din spate. Deschiderea
ediculei este orientată spre est sud est. Partea superioară a
deschiderii este decorată cu triunghiuri traforate. Învelitoarea
de scândură este degradată. 5. Stare de conservare – degradată
– lipsesc numeroase scânduri, peretele de nord-vest lipsind în
totalitate. Învelitoarea este degradată. V. Observaţii: Fiind o
troiţă de mormânt, ea este amplasată în imediata vecinătate a
unui stâlp funerar. Pe mormânt se aﬂă și un arbust de liliac
bătrân. Inscripţia de pe stâlpul funerar este lizibilă doar
parţial, putând ﬁ descifrat numele Ștefan.

67.
CRUCEA DIN
GRĂDINA LUI GROSU
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Arţi; 3. Punct:
„Grădina lui Petru Grosu”; 4. Coordonate GPS: N
45.75331; E 023.59722; altitudine 1047 m. II. Tip - de
cimitir. III. Morfologie: 1. Material – cruce de lemn; 2.
Tehnică – cruce pictată-tempera pe lemn; 3. Tip – cruce
latină; cu un acoperiș în patru ape; 4. Pictură – tempera pe
lemn; 5. Inscripţii: –. IV. Descriere: A. Crucea nr. 1 1.
Dimensiuni: 2,00x0,85 m; 2. Descriere: Cruce simplă din
lemn de stejar, pe braţele căreia se sprijină un mic acoperiș în
patru ape realizat din șindrilă cu dimensiunile de: h - 0,6 m, L
- 1,00 m; l - 1,00 m. Pe această cruce a fost aplicată crucea nr.
2. 3. Stare de conservare: degradată, piciorul crucii ﬁsurat dea lungul ﬁbrelor, iar șindrilele acoperișului sunt deformate și
crăpate. B. Crucea nr. 2 1. Dimensiuni: 0,50x0,33 m; 2.
Descriere: Cruce din lemn pictată, ﬁxată pe o altă cruce de
dimensiuni mai mari, protejate de un mic acoperiș în patru
ape realizat din șindrilă. Crucea a fost pictată, însă stratul
pictural s-a pierdut, rămânând vizibilă doar silueta
Mântuitorului răstignit. Pe conturul crucii este aplicat un
brânel simplu. 3. Stare de conservare – degradată. C. Edicula:
-.V. Observaţii: Pictura, cel mai probabil, a fost realizată de
un membru al familiei Poienaru din Laz.
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două cruci, pe care sunt reprezentaţi, răstigniţi și legaţi
fedeleș, cei doi tâlhari. Pe baza trapezoidală este redată cetatea
Ierusalimului și, în prim-plan, un călăreţ în echipament
militar roman, cu suliţa în mână. 3. Stare de conservare –
bună B. Edicula: 1. Dimensiuni: h - 3,00 m, L - 1,90 m; l 1,90 m; 2. Deschiderea nișei: 0,55x0,50 m; 3. Învelitoarea –
tablă zincată, în patru ape. 4. Descrierea: Edicul de formă
paralelipipedică de plan patrulater, așezat pe o talpă din
bolovani, realizat din șapte cununi de bârne, cu acoperiș în
patru ape din tablă zincată și deschiderea nișei orientată spre
est. 5. Stare de conservare – bună. V. Observaţii: Credem că
anul 1897 reprezintă momentul ediﬁcării troiţei de cei doi
ctitori, Vasile și Toma Todescu. De altfel, crucea nr. 1 are cele
mai bune analogii, atât ca dimensiuni, formă și compoziţie a
scenelor, cu „Crucea Natului” din Jidoștina, crucea din capul
Bârsănii ﬁind realizată cel mai probabil tot de Ilie Poienaru.
Cel de-al doilea an inscripţionat pe ediculă, 1925, reprezintă
cel mai probabil anul unei reparaţii, în 1975 ﬁind introdusă
în ansamblu crucea nouă, pictată de Sarvin Maniu Zemora și
executată de Voieșan Leon, care probabil era tâmplar. De jurîmprejurul troiţei există un cimitir cu cruci și un stâlp
funerar.

69.
CRUCEA DIN
„CAPU' BÂRSĂNII DIN SUS”
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Bârsana; 3. Punct:
„Capu' Bârsănii” (din Sus); 4. Coordonate GPS: N
45.75461; E 023.56332; altitudine 1150 m. II. Tip - de
cimitir. III. Morfologie: 1. Material – cruci de lemn, în
ediculă de lemn; 2. Tehnică – tempera pe lemn; 3. Tip – cruce
germană/trifoi; 4. Pictură – tempera pe lemn/ulei pe lemn; 5.
Inscripţii: - pe ediculă, deasupra nișei: „VASILE TODESCU
TOMA TODESCU / 1897”; - sub deschiderea nișei: „1925”
- probabil anul unei reparaţii; - la baza crucii nr. 2:
„LUCRATĂ DE / MZSarvin / VOIEȘAN LEON
Sebeșel / 1975”. IV. Descriere: A. Crucea nr.1 1. Dimensiuni:
0,65x0,0,55 m; 2. Descriere: Cruce germană din lemn
pictată în tehnica tempera pe lemn cu scena Răstignirii.
Central, este reprezentat Mântuitorul răstignit pe cruce,
deasupra, Dumnezeu Tatăl binecuvântând lumea. În dreapta
lui Isus, Maica Domnului ștergându-și lacrimile, iar în
stânga, Sf. Ioan. Crucea este ornamentată cu un brânel
alveolat, cu cruciuliţe și cu raze. 3. Stare de conservare –
degradată. B. Crucea nr. 2 1. Dimensiuni: 0,66x0,35 m;
lăţimea bazei - 0,35 m sus și 0,30 m jos. 2. Descriere: Cruce
treﬂată cu icoane molenii, ﬂancată de două cruci de
dimensiuni mai mici, toate pornind dintr-o bază trapezoidală
cu dimensiunile de 0,35x0,30 m. Este pictată în tehnica ulei
pe lemn cu scena Răstignirii. Deasupra se aﬂă DumnezeuTatăl cu mâinile ridicate, într-un gest larg de binecuvântare.
Central, este reprezentat Isus răstignit, cu capul căzut într-o
parte, ﬂancat în dreapta de Maica Domnului și în stânga de
Sf. Ioan, redaţi pe lobii braţelor, ambii cu mâinile împreunate
în rugăciune. Crucea este ﬂancată de două icoane molenii, pe
care apar două personaje cu aureolă în rugăciune și de alte
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71.
CRUCEA LUI GROS NICOLAE

70. CRUCEA CIMITIRULUI
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Sat: Șugag; 3. Punct:
cimitir, 4. Coordonate GPS: N 45.77421; E 023.62868;
altitudine 455 m. II. Tip – de cimitir. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn, ediculă de zidărie; 2. Tehnică –
lemn pictat; zidărie din cărămidă; 3. Tip: – cruce treﬂată; 4.
Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: -. IV. Descriere: A.
Crucea 1. Dimensiuni: 1,56x1,26 m; 2. Tip de cruce –
greacă; 3. Pictura – tempera pe lemn; 4. Descriere: Cruce din
lemn pe care este reprezentată, în tempera, scena Răstignirii.
Pe cele patru medalioane, situate la extremitatea braţelor,
sunt redaţi cei patru evangheliști. Conturul crucii este
ornamentat cu stucaturi din ipsos. 5. Stare de conservare –
degradată; B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 2,55 m; L - 2,07 m; l
- 2,10 m; 2. Deschiderea nișei: nișa principală – 1,68x1,05 m;
nișele secundare – 0,97x0,39 m; 3. Învelitoarea – ţiglă, în
patru ape, coame din tablă; 4. Descrierea: Edicul paralelipipedic, de plan dreptunghiular, realizat din zidărie de
cărămidă, prevăzută cu trei nișe. Nișa principală este
orientată spre est, iar nișele secundare spre sud și vest. 5. Stare
de conservare – bună. V. Observaţii: -.

V.I.
TROIŢE
CENOTAF
132

I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Cătun: Bârsana; 3. Punct:
„Titiana”; 4. Coordonate GPS: N 45.77077; E 023.58622;
altitudine 1027 m. II. Tip – cenotaf. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn, în ediculă de lemn 2. Tehnică –
lemn; edicula – scândură pe postament de piatră; 3. Tip –
cruce treﬂată; ediculă paralelipipedică; 4. Pictură -; 5.
Inscripţii: – pe braţele crucii: „EROUL SOLDAT / GROS
NICOLAE / CĂZUT ÎN CRIMEIA”; - pe piciorul crucii:
„LA 27 XII 1943”. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
0,59x0,41 m; 2. Descriere: Cruce din lemn inscripţionată cu
textul menţionat mai sus, purtând în partea superioară
fotograﬁa soldatului decedat. La bază sunt reprezentate, prin
incizare, două spade încrucișate. 3. Stare de conservare –
bună; B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 2,40 m, L - 1,03 m; l 0,52 m; 2. Deschiderea nișei: 0,55x0,70 m; 3. Învelitoarea –
ţiglă, în două ape; 4. Descrierea: Edicul de formă paralelipipedică, din scânduri de lemn pe soclu de piatră, cu
învelitoare de ţiglă în două ape. Deschiderea nișei este
orientată spre est. 5. Stare de conservare – bună. V.
Observaţii: -.
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73.
CRUCEA
DIN TITIANA
I. Localizare: 1. Comuna: Șugag; 2. Cătun: Bârsana; 3. Punct:
„Titiana” 4. Coordonate GPS: N 45.77087; E 023.58640;
altitudine 1029 m. II. Tip – cenotaf. III. Morfologie: 1.
Material – cruce de lemn, în ediculă de lemn; 2. Tehnică –
lemn pictat; edicula – scândură pe postament de piatră; 3. Tip
– cruce treﬂată cu icoane molenii; ediculă din scândură; 4.
Pictură – tempera pe lemn; 5. Inscripţii: - la baza crucii:
„ACEASTĂ SFÂNTĂ CRUCE SA RIDICAT DE ȘTEFAN
IOAN ȘI ANA / ÎN AMINTIREA FIULUI NOSTRU
IOAN CARE NE A PĂRĂSIT ÎN ANUL DOMNULUI
1983”. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni: 0,59x0,41
m; 2. Descriere: Cruce din lemn cu icoane molenii, ﬁxate pe o
un soclu din lemn, care găzduiește și inscripţia sus-amintită.
Central, este redat Isus, răstignit pe cruce, ﬁind ﬂancat de
Maica Domnului îndurerată, ștergându-și lacrimile și de
Sfântul Ioan. În partea superioară se aﬂă Dumnezeu-Tatăl cu
mâinile larg deschise într-un gest de binecuvântare. Pictura
originală a fost afectată de intemperii și a fost recent repictată
de un amator, care a colorat contururile personajelor după
bunul plac. Acesta este și motivul pentru care nu putem
identiﬁca personajele de pe icoanele molenii. 3. Stare de
conservare – bună. B. Edicula 1. Dimensiuni: h - 2,20 m, L 0,75 m; l - 0,52 m; 2. Deschiderea nișei: 0,40x0,62 m; 3.
Învelitoarea – ţiglă, în două ape. 4. Descrierea: Edicul de
formă paralelipipedică, confecţionat din scânduri de lemn,
pe un soclu de piatră, acoperit cu o învelitoare de ţiglă în două
ape. Deschiderea nișei este orientată spre sud, construcţia
ﬁind protejată de un gărduleţ din laţi din lemn de brad. 5.
Stare de conservare – bună. V. Observaţii: Probabil, pictura
iniţială a fost executată de Sarvin Maniu Zemora.

72.
CRUCEA DE „LA ARINI” (2)
I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Pianu de Jos; 3.
Punct: „la Arini”; 4. Coordonate GPS: N 45.94769; E
023.47874; altitudine 268 m. II. Tip – cenotaf. III.
Morfologie: 1. Material – cruce din ciment; 2. Tehnică –
turnare; 3. Tip – cruce latină; 4. Pictură -; 5. Inscripţii – cu
caractere latine: „Bete / und / arbeite // Imadkozz / es dolgozz
// Roagăte / și lucră”. IV. Descriere: A. Crucea 1. Dimensiuni:
1,05x0,70 m; 2. Descriere: Cruce din ciment, având pe braţe
inscripţia menţionată mai sus. Este văruită în alb, iar literele
sunt colorate cu negru. 3. Stare de conservare – bună. B.
Edicula: -.V. Observaţii: Crucea a fost ridicată de familia
Moga din Răhău, înainte de anul 1918, pentru a comemora
moartea ﬁului lor în urma unui accident produs în acel loc.
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VI.
CIMITIRE
CU STÂLPI
FUNERARI

1.
CIMITIRUL DIN
PIANU DE SUS

2.
CIMITIRUL DIN
STRUNGARI

3.
CIMITIRUL DIN
„CAPUL PURCĂREŢIULUI”

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Strungari; 3. Punct:
cimitir; 4. Coordonate GPS: N 45.85738; E 023.50209;
altitudine 378 m. II. Tip – sătesc. III. Număr de morminte: 1.
cu stâlpi – 11; 2. Cu cruci de lemn – 17. IV. Se folosește în
prezent? Da – au avut loc înmormântări până în anul
2018.V. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Purcăreţi; 3. Punct:
„Capul Purcăreţiului”; 4. Coordonate GPS: N 45.83829; E
023.49009; altitudine 622 m. II. Tip – de obște. III. Număr
de morminte: Cu stâlpi – 9; Cu cruci de lemn - 7. IV. Se
folosește în prezent? Da, au avut loc înmormântări până în
anul 2018. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1 1. Coordonate GPS: N
45.83829; E 023.49009; altitudine 625 m; 2. Descriere:
Stâlp funerar de secţiune patrulateră ce se compune dintr-o
alternanţă de registre sculptate și incizate cu motive
geometrice. În partea superioară este cioplită o cruce latină,
de grosimea stâlpului. Păstrează urme de pictură în zona
mediană, galben închis și albastru. 3. Dimensiuni: h - 1,45 m;
L - 0,09 m; l - 0,08 m. 4. Inscripţii: - la bază: „B. S. / N. / 1931
/ D 1994”; 5. Datare: 1994; 6. Stare de conservare – degradat.
VI. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Pianu de Sus; 3.
Punct: cimitir; 4. Coordonate GPS: N 45.89469; E
023.48183; altitudine 317 m. II. Tip – sătesc. III. Număr de
morminte: cu stâlpi – 19; cu cruci de lemn – 6. IV. Se
folosește în prezent? Da. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1 1.
Coordonate GPS: N 45.89469; E 023.48183; altitudine 317
m. 2. Descriere: Stâlp funerar de secţiune patrulateră ce se
compune dintr-o alternanţă de registre sculptate și incizate cu
motive geometrice. 3. Dimensiuni: h - 1,92 m; L - 0,08 m; l 0,08 m. 4. Inscripţii: ilizibile 5. Stare de conservare –
degradat. Stâlpul nr. 2 1. Coordonate GPS: N 45.89469; E
023.48183; altitudine 317 m. 2. Descriere: Stâlp funerar, de
secţiune pătrată, cu un decor dispus într-o alternanţă de
registre sculptate și incizate cu motive geometrice. 3.
Dimensiuni: h - 1,13 m; L -0,09 m; l - 0,09 m. 4. Inscripţii:
ilizibile. 5. Stare de conservare: degradat. Stâlpul nr. 3 1.
Coordonate GPS: N 45.89469; E 023.48183; altitudine 317
m. 2. Descriere: Stâlp funerar de secţiune patrulateră compus
dintr-o alternanţă de registre sculptate și incizate cu motive
geometrice. În zona mediană a fost înzestrat cu o mică nișă
cioplită care, în trecut, adăpostea fotograﬁa defunctului. 3.
Dimensiuni: h - 1,54 m; L - 0,09 m; l - 0,09 m. 4. Inscripţii:
ilizibile. 5. Stare de conservare: degradat. VI. Observaţii: -.
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6. CIMITIRUL „LA FRÂNCU”

5.
CIMITIRUL DE PE
„COASTA LU' GHIŞE”

4.
CIMITIRUL
DE „LA TĂNĂSOIU”

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Purcăreţi; 3. Punct:
„La Frâncu”; 4. Coordonate GPS: N 45.81643; E
023.47555; altitudine 801 m. II. Tip – de vecinătate. III.
Număr de morminte: 1. cu stâlpi – 7; 2. cu cruci de lemn –
15. IV. Se folosește în prezent? Da. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1
1. Coordonate GPS: N 45.81643; E 023.47582; altitudine
654 m. 2. Descriere: Stâlp funerar cu secţiunea patrulateră,
compus dintr-o alternanţă de registre sculptate cu motive
geometrice și rozete solare, ultimul registru ﬁind sculptat sub
forma unei cruci. Motivele care decorează stâlpul sunt
colorate tricrom cu negru, alb și albastru. La baza acestuia se
găsește inscripţia care consemnează iniţialele defunctului,
precum și anii între care a trăit. 3. Dimensiuni: h - 1,79 m; L 0,10 m; l - 0,08 m. 4. Inscripţii: „R[obu]L D[omnului] / P N
/ N 1902 / D 1983”. 5. Stare de conservare – degradat.
Stâlpul nr. 2 1. Coordonate GPS: N 45.81651; E 023.47572;
altitudine 798 m. 2. Descriere: Stâlp funerar cu secţiunea
patrulateră compus dintr-o alternanţă de registre sculptate cu
semiove și X-uri, registrul superior având o cruce incizată pe
faţa orientată spre vest. Stâlpul a fost vopsit maro, iar inciziile
erau colorate cu alb și albastru. 3. Dimensiuni: h - 1,58m; L 0,10 m; l - 0,10 m. 4. Inscripţii: -. 5. Stare de conservare –
degradat. VI. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Purcăreţi; 3. Punct:
„Coasta lu' Ghișe” 4. Coordonate GPS: N 45.82499; E
023.47841; altitudine 749 m. II. Tip – familial. III. Număr
de morminte: 1. cu stâlpi – 6; 2. cu cruci de lemn - 5. IV. Se
folosește în prezent? Da. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1 1.
Coordonate GPS: N 45.82499; E 023.47841; altitudine
749 m. 2. Descriere: Stâlp funerar de secţiune patrulateră ce
se compune dintr-o alternanţă de registre sculptate cu cruci
și romburi. 3. Dimensiuni: h - 1,78 m; L - 0,08 m; l - 0,08
m. 4. Inscripţii: -. 5. Stare de conservare – degradat. VI.
Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Purcăreţi; 3. Punct:
„La Tănăsoiu”; 4. Coordonate GPS: N 45.82811; E
023.48684; altitudine 650 m. II. Tip – sătesc. III. Număr de
morminte: 1. cu stâlpi: - 7; 2. cu cruci de lemn – 12. IV. Se
folosește în prezent? Da. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1 1.
Coordonate GPS: N 45.82803; E 023.48730; altitudine 653
m; 2. Descriere: Stâlp funerar de secţiune patrulateră ce se
compune dintr-o alternanţă de registre sculptate cu motive
geometrice, cruci și romburi. Registrele cu dimensiuni de 3035 cm, au fost colorate bicrom, la bază cu negru, la mijloc cu
verde, iar registrele superioare, din nou, cu negru. La baza
stâlpului s-a scris numele defunctului, anul nașterii și al
decesului, cu literele colorate în negru. 3. Dimensiuni: h 1,66 m; L - 0,10 m; l - 0,08 m. 4. Inscripţii: „IANCU /
ZAHARIE / N. 1917 / D. 1998”. 5. Stare de conservare degradat. Stâlpul nr. 2:1. Coordonate GPS: N 45.82811; E
023.48684; altitudine 650 m. 2. Descriere: Stâlp funerar,
aﬂat în poziţie secundară, sprijinit de gard. Are secţiunea
patrulateră și se compune dintr-o alternanţă de registre
sculptate cu motive geometrice, X-uri, romburi, registre cu
incizii circulare și în zig-zag, rozete solare și cruci. Registrele
au fost colorate tricrom, cu verde, ocru galben și roșu. În zona
mediană a stâlpului se găsește o nișă unde este ﬁxată fotograﬁa
defunctului, protejată de o bucată de sticlă, iar ultimul
registru din partea superioară a fost sculptat sub forma unei
cruci. La baza stâlpului s-au scris iniţialele defunctului, anul
nașterii și cel al decesului. 3. Dimensiuni: h - 1,60 m; L - 0,08
m; l - 0,08 m. 4. Inscripţii: „R. [obul] D. [omnului] / V. I. / N.
1954 / D. 1983”. 5. Stare de conservare – degradat. Stâlpul
nr. 3 1. Coordonate GPS: N 45.82804; E 023.48708;

altitudine 654 m. 2. Descriere: Stâlp funerar cu secţiunea
patrulateră compus dintr-o alternanţă de registre sculptate cu
motive geometrice, X-uri, romburi, rozete solare și cruci
înscrise în cercuri. La bază, primul registru este sculptat sub
forma unei cruci; la fel a fost realizat și ultimul. Deasupra
primului registru, de la bază, pe latura orientată spre est, se
aﬂă inscripţia care cuprinde iniţialele defunctului și anii între
care a vieţuit. 3. Dimensiuni: h - 1,73 m; L - 0,115 m; l 0,115 m. 4. Inscripţii: „O. I. / N. XI – / 1905 / R. I – / 1996”.
5. Stare de conservare – degradat. VI. Observaţii: -.
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7. CIMITIRUL DE „LA MĂGURI”

8. CIMITIRUL DE „LA BORDU”

9. CIMITIRUL DE „LA HAITA”

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Purcăreţi; 3. Punct:
„La Măguri”; 4. Coordonate GPS: N 45.80424; E
023.47762; altitudine 787 m. II. Tip – familial. III. Număr
de morminte: 1. cu stâlpi - 1; 2. cu cruci - 2. IV. Se folosește în
prezent? Da. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1 1. Coordonate GPS:
N 45.80424; E 023.47762; altitudine 787 m. 2. Descriere:
Stâlp funerar cu secţiunea patrulateră decorat cu o alternanţă
de registre cu motive geometrice, X-uri și motive ﬂorale,
cioplite, având vârful sculptat în forma unei cruci. Motivele
care decorează stâlpul păstrează urme de colorare bicromă, cu
negru și roșu. Stâlpul este decorat doar pe trei feţe, cea dinspre
vest rămânând netedă. 3. Dimensiuni: h - 1,08 m; L - 0,10 m;
l - 0,10 m; 4. Inscripţii: -; 5. Stare de conservare – degradat.
VI. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Mugești, oraș Cugir.
Mic cimitir familial unde sunt îngropaţi membri ai familiei
Mihoiu, din cătunul Mugești, aparţinător orașului Cugir.
Deși gospodăria oamenilor aﬂată la câţiva metri peste drum
de cimitir aparţine de Mugești, cimitirul propriu-zis se aﬂă pe
teritoriul comunei Pianu, chiar deasupra văii Pienelului,
actualul drum despărţind teritoriul comunei Pianu de cel al
orașului Cugir; 3. Punct: „La Bordu”; 4. Coordonate GPS: N
45.79757; E 023.84645; altitudine 752 m. II. Tip – familial.
III. Număr de morminte: 1. cu stâlpi - 3 (2 in situ, 1 în poziţie
secundară); 2. cu cruci de lemn - 5. IV. Se folosește în prezent?
Da. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1 1. Coordonate GPS: N
45.79760; E 023.48649; altitudine 754 m; 2. Descriere:
Stâlp funerar cu secţiunea patrulateră, compus dintr-o
alternanţă de registre sculptate cu motive geometrice, având
ultimul registru cioplit sub forma unei cruci. 3. Dimensiuni:
h - 1,06 m; L - 0,08 m; l - 0,08 m; 4. Inscripţii: -; 5. Stare de
conservare – degradat. VI. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Plaiuri; 3. Punct: „La
Haita”; 4. Coordonate GPS: N 45.81471; E 023.50895;
altitudine 835 m. II. Tip – de vecinătate. III. Număr de
morminte: 1. cu stâlpi - 2 (ambii aﬂaţi în poziţie secundară);
2. cu cruci de lemn – 2. IV. Se folosește în prezent? Da. V.
Descrieri: Stâlpul nr. 1 1. Descriere: Stâlp funerar cu
secţiunea patrulateră, compus dintr-o alternanţă de registre
decorate cu motive geometrice, registre sculptate sub formă
de cruce și altele decorate cu rozete solare, terminat cu un
registru sculptat în formă de cruce, la baza căruia este
încrâștită o oaie. Motivele care ornează stâlpul păstrează urme
de colorare cu negru și roșu. Stâlpul este decorat doar pe trei
feţe, cea din spate ﬁind prelucrată sumar. Registrele înguste
sunt decorate cu cercuri, iar cele mari sunt ornamentate prin
pictare cu roșu. La baza stâlpului s-au consemnat iniţialele
defunctului precum și anii între care a trăit. 2. Dimensiuni: h
- 2,56 m; L - 0,09 m; l - 0,09 m. 3. Inscripţii: „C. I. / N / 1933
/ R / 1994”. Stare de conservare – degradat. VI. Observaţii: -.
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10. CIMITIRUL DIN SATUL PLAIURI
I. Localizare: 1. Comuna: Pianu; 2. Sat: Plaiuri; 3. Punct:
centrul satului; 4. Coordonate GPS: N 45.82492; E
023.50602; altitudine 711 m. II. Tip – familial. III. Număr
de morminte: 1. cu stâlpi - 3, in situ; 2. cu cruci din lemn – 5.
IV. Se folosește în prezent? Da. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1 1.
Descriere: Stâlp funerar cu secţiunea patrulateră compus
dintr-o alternanţă de registre decorate cu motive geometrice,
registre sculptate sub formă de cruce și registre decorate cu
rozete solare, terminat cu unul sculptat în formă de cruce. La
baza stâlpului s-au consemnat iniţialele defunctului și anii
între care a trăit. 2. Dimensiuni: h - 1,47 m; L - 0,11 m; l 0,10 m. 3. Inscripţii: „M. V. / -N- 1894 / -R- 1973”. 4. Stare
de conservare – degradat. VI. Observaţii: -.
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12. CIMITIRUL
DE „LA VLĂDOIU”

11.
CIMITIRUL DE
„LA CURMĂTURI”

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Tonea; 3. Punct: „La
Vlădoiu”; 4. Coordonate GPS: N 45.80683; E 023.53364;
altitudine 916 m. II. Tip – de vecinătate. III. Număr de
morminte: 1. cu stâlpi – 23; 2. cu cruci de lemn – 19; IV. Se
folosește în prezent? Da, au avut loc înmormântări până în
anul 2017. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1 1. Coordonate GPS: N
45.80702; E 023.53378; altitudine 916 m. 2. Descriere: Stâlp
funerar așezat pe mormântul unui tânăr, necăsătorit, după cum
o dovedește pasărea din lemn pe care o poartă. De cuiul care
ﬁxează pasărea a fost agăţat, cu o sârmă de cupru, un clopoţel
din bronz, simbol prezent la mormintele celor care în timpul
vieţii se ocupau cu ciobănia. Stâlpul este pătrat în secţiune și se
compune dintr-o alternanţă de registre decorative cioplite. De
la jumătate în sus, pe toate feţele, între două registre decorate cu
X-uri este dispus unul pe suprafaţa căruia a fost cioplită o cruce.
La bază, într-o porţiune nedecorată, a fost cioplită inscripţia de
mai jos. La extremitatea superioară, peste o mică cornișă
prismatică, a fost amplasată „pasărea suﬂetului”, reprezentată
cu aripile deschise. 3. Dimensiuni – stâlpul: h - 1,45 m; L - 0,09
m; l - 0,09 m; pasărea: L - 0,27 m, anvergura aripilor 0,22 m. 4.
Inscripţii: „PETRA- / ȘCU / ALEXA- / NDRU / N. 1970 / D.
2004”. 5. Datare: 2004. 6. Stare de conservare – bună, pictura
de culoare neagră încă se păstrează în porţiunile cu decor
adâncit. Stâlpii nr. 2 și 3 1. Coordonate GPS: N 45.80674; E
023.53362; altitudine 910 m. 2. Descriere: Stâlpi funerari
provenind de la un mormânt familial. Sunt grupaţi în
apropierea unei cruci. Stâlpii sunt de secţiune patrulateră și
poartă un decor alcătuit dintr-o succesiune de registre, cioplite
cu motive geometrice și X-uri. 3. Dimensiuni: Stâlpul nr. 2 – h 1,66 m; L - 0,10 m; l - 0,10 m; Stâlpul nr. 3 – h - 1,20 m, L 0,10 m, l - 0,08 m. 4. Datare: -. 5. Stare de conservare –
degradaţi. VI. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Tonea; 3. Punct:
Curmături; 4. Coordonate GPS: N 45.79304; E 023.53546;
altitudine 959 m. II. Tip – de vecinătate. III. Număr de
morminte: cu stâlpi – 5; 2. cu cruci de lemn – 9; IV. Se
folosește în prezent? Nu, au avut loc înmormântări doar
până în anul 2005. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1 1. Coordonate
GPS: N 45.79304; E 023.53544; altitudine 960 m. 2.
Descriere: Stâlp funerar de secţiune dreptunghiulară, al cărui
decor sculptat se compune din registre reprezentând cruci,
alternate cu motive de forma literei X. Acesta marchează
mormântul unui tânăr necăsătorit, după cum o dovedește
pasărea din lemn prezentă la extremitatea superioară. De
cuiul cu care a fost ﬁxată pasărea a fost agăţat, folosindu-se o
sârmă de cupru, un clopoţel din bronz, accesoriu care indică
faptul că, în timpul vieţii, defunctul a fost cioban. 3.
Dimensiuni: stâlpul: h - 1,45 m; L - 0,10 m; l - 0,08 m;
pasărea: L - 0,27m, anvergura aripilor - 0,22 m. 4. Datare: -;
5. Stare de conservare – relativ bună – pictura cu care a fost
acoperită pasărea s-a pierdut. Stâlpul nr. 2 1. Coordonate
GPS: N 45.79304; E 023.53546; altitudine 959 m. 2.
Descriere: Stâlp funerar de secţiune patrulateră ornamentat
în partea inferioară și mediană cu o succesiune de cruci
incizate, iar în partea superioară cu o succesiune de registre
sculptate, cruci și motive geometrice. Pe laturile înguste, în
partea inferioară, este decorat, prin incizare, cu motivul
lalelei. În vârf, pentru a-l proteja împotriva apei și a zăpezii, a
fost montată o mică cornișă prismatică din lemn. 3.
Dimensiuni: h - 1,50 m, L -0,10 m, l - 0,08 m. 4. Datare:
2005. 5. Stare de conservare – bună. VI. Observaţii: În
prezent, cimitirul este dezafectat datorită eroziunii terenului.
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13. CIMITIRUL DE „LA CIOCLODOIU”

14. CIMITIRUL DIN „CURMĂTURA
CACILOR”

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Tonea; 3. Punct: „La
Cioclodoiu”; 4. Coordonate GPS: N 45.81243; E
023.53782; altitudine 929 m. II. Tip – de vecinătate. III.
Număr de morminte: 1. cu stâlpi – 7; 2. cu cruci din lemn – 3;
IV. Se folosește în prezent? Da, au avut loc înmormântări
până în anul 2017. V. Descrieri: (doar un stâlp și o cruce se aﬂă
in situ, restul ﬁind în poziţie secundară) Stâlpul nr. 1 1.
Coordonate GPS: N 45.81241; E 023.53780; altitudine 927
m. 2. Descriere: Stâlp funerar, de secţiune patrulateră, ce se
compune dintr-o alternanţă de registre decorative sculptate
speciﬁce și un registru central cu reprezentări de cruci incizate.
3. Dimensiuni: h-1,60 m; L - 0,10 m; l - 0,08 m. 4. Inscripţii:
„GAVRILĂ / SIMION / NĂSCUT / 20.IV.1977 / DEC. /
22.XI.1994”. 5. Datare: 1994. 6. Stare de conservare –
degradat, suprafaţa este acoperită cu licheni. VI. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Tonea; 3. Punct:
„Curmătura Cacilor”; 4. Coordonate GPS: N 45.81794; E
023.53010; altitudine 898 m. II. Tip – de vecinătate. III.
Număr de morminte: 1. cu stâlpi – 9; 2. cu cruci de lemn – 7;
IV. Se folosește în prezent? Da, au avut loc înmormântări
până în anul 2014. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1 1. Coordonate
GPS: N 45.81796; E 023.53013; altitudine 895 m. 2.
Descriere: Stâlp funerar de secţiune patrulateră ce se
compune dintr-o succesiune de registre sculptate de forma
unor cruci, alternând cu X-uri. 3. Dimensiuni: h - 1,42 m, L 0,11, l - 0,11 m. 4. Inscripţii: ilizibile. 5. Datare: 1928. 6.
Stare de conservare – degradat. VI. Observaţii: -.
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15. CIMITIRUL DIN LOMAN

16. CIMITIRUL DIN RĂCHITA

I. Localizare:1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Loman; 3. Punct:
cimitir. 4. Coordonate GPS: N 45.85486; E 023.54982;
altitudine 616 m. II. Tip – sătesc. III. Număr de morminte: cu
stâlpi – 47; cu cruci de lemn – 136; IV. Se folosește în prezent?
Da. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1 1. Coordonate GPS: N 45.85486;
E 023.54982; altitudine 616 m. 2. Descriere: Stâlp funerar, de
secţiune patrulateră, ce se compune dintr-o alternanţă de
registre sculptate și incizate, cu motive geometrice și cruci
stilizate. În partea superioară se termină cu un registru în care
este sculptată o cruce greacă, peste care s-a ﬁxat o stinghie din
lemn de brad, cu scopul de a-l proteja de apa provenită din
precipitaţii; peste aceasta s-a ﬁxat o pasăre confecţionată din
lemn. Se mai păstrează urme din decoraţia pictată, de culoare
albastră, atât pe stâlp, cât și pe pasăre. Pe stâlp este ﬁxat un
clopoţel din bronz, semn că decedatul a fost cioban. 3.
Dimensiuni: h - 1,36 m; L - 0,10 m; l - 0,08 m. 4. Inscripţii:
ilizibile; 5. Stare de conservare – degradat. VI. Observaţii: -.

I. Localizare: 1. Comuna: Săsciori; 2. Sat: Răchita; 3. Punct:
cimitir; 4. Coordonate GPS: N 45.87458; E 023.51304;
altitudine 466 m. II. Tip – sătesc. III. Număr de morminte:
cu stâlpi - 25, dintre care 15 sunt in situ, iar 10 depozitaţi
împreună cu alte resturi; 2. cu cruci de lemn - 8. IV. Se
folosește în prezent? Da. V. Descrieri: Stâlpul nr. 1 1.
Coordonate GPS: N 45.87458; E 023.51304; altitudine 466
m. 2. Descriere: Stâlp funerar de secţiune patrulateră ce se
compune dintr-o alternanţă de registre incizate cu motive
geometrice, puncte și incizii sub forma unor semiove. La baza
stâlpului s-au consemnat numele defunctului, anul nașterii și
cel al decesului. 3. Dimensiuni: h - 1,72 m; L - 0,12 m; l 0,12 m. 4. Inscripţii: „STĂNILĂ / LAZĂR / N. 1964 / D.
1999”. 5. Stare de conservare – degradat. VI. Observaţii: -.
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