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Cuvinte cheie: cruce, mormânt, piatră, lemn, ritual funerar.

Semnele de mormânt 
de la Cerdac - Valea Slănicului, 

județul Bacău 

Rezumat

Întemeiată pe investigaţii de teren cercetarea noastră îşi pro-
pune să trateze semnele de mormânt din Cerdac-Slănic Moldova, care
se evidenţiază prin bogăţie şi varietate tipologică, ele fiind realizate
de meşteri talentaţi din satele Cerdac şi Cireşoaia, astăzi cartiere ale
oraşului Slănic Moldova. În investigaţia noastră am acordat spaţiu
semnelor de mormânt din piatră, dar le-am inclus şi pe cele de lemn,
precum şi pe cele mixte confecţionate din piatră şi metal.

Partea introductivă am rezervat-o datelor de ordin istoric, geo-
grafic şi etnografic, punând accent pe existenţa unei vechi tradiţii a
prelucrării pietrei la Cerdac şi Cireşoaia, unde s-a produs o gamă bo-
gată de obiecte din piatră, între care şi semne de mormânt.

Partea de investigaţie am rezervat-o tratării fiecărui tip şi sub-
tip de semne de mormânt din piatră şi lemn, care prezintă interes pen-
tru cercetători. În tratarea semnelor de mormânt am pus accent pe
ornamentica acestora, procedând la decodificarea simbolurilor şi sem-
nificaţiilor lor. Am emis şi unele observaţii comparatiste pentru o mai
bună cunoaştere a circulaţiei motivelor transfigurate pe semnele de
mormânt. Am reprodus imagini ilustrative pentru fiecare tip şi subtip
de semne de mormânt.

1 Baia Mare, Maramureș, România.
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Grave Markers 
from Ceardac - Slănic Valley, 

Bacău County

Summary

Based on field research, our investigation proposes to treat the
grave markers from Ceardac – Slănic Moldova, which are remarkable
through their typological variety and richness, being made by gifted
crafstmen from the villages Cerdac and Cireşoaia, nowadays parts of
the town Slănic Moldova. Our investigation has dealt with the grave
markers made of stone but included also those made of wood as well
as those made of stone and metal.

The introductory part of the paper contains data with histori-
cal, geographical, and ethnographical character, showing the exis-
tence of an old tradition of stone carving at Cerdac and  Cireşoaia,
where there is a great variety of objects carved of stone, among them
also grave markers.

The investigation had in view each type and sub-type of grave
marker, of stone and wood, that present a great interest to the re-
searcher. In the description of the grave markers the stress has been
laid upon their ornamentation, with the decoding of the symbols and
their significance. We have made also some comparative observations
for a better knowledge of the circulation of the motifs transfigured
on the grave markers. Each type and sub-type of grave marker has
been illustrated with images.
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Semnele de mormânt 
de la Cerdac - Valea Slănicului, 

județul Bacău 

Satul Cerdac este aşezat pe cursul râului Slănic, având în vecinătate satele Cireşoaia
şi Slănic-Sat, împreună aparţinând, din punct de vedere administrativ, oraşului Slănic Mol-
dova, judeţul Bacău. Valea Slănicului este situată pe versantul răsăritean al Carpaţilor Orien-
tali, cu deschidere spre valea Trotuşului, la Tg. Ocna. Aceste locuri cunoscute încă pe la
1757, după cum a fost consemnat în hrisovul dat de domnitorul Constantin Cehan Racoviţă,
aparţineau, în vremurile de început, sub formă de arendă serdarului Mihalache Spiridon,
un boier de aleasă ţinută şi slujitor la curtea domnească a Moldovei. Localitatea Cerdac s-a
întemeiat după 1820. Odată cu organizarea aşa numitelor „stabilimente de băi” de la Slănic,
prin aşezarea mai multor familii de ţărani migraţi din partea Oituzului şi din împrejurimi
înspre valea Slănicului, prind viaţă satele Cerdac şi Slănic-Sat (Satu Nou).

Cerdac este un sat răsfirat alungit. Referitor la tipul de sat, Paul Petrescu spunea că
„În cuprinsul judeţului Bacău se întâlnesc cele câteva tipuri de sate, generale pentru teritoriul
românesc, cu variaţii impuse de diferenţele de mediu geografic.” (Petrescu, 1979: 50). Acest
tip de sat răsfirat alungit este întâlnit „de-a lungul apelor curgătoare şi al şoselelor, astfel
încât ele se leagă ca într-o salbă, pe mai mulţi kilometri. Dezvoltarea lor lineară a fost im-
pusă de văile înguste şi de relieful muntos care, de cele mai multe ori, coboară până în
preajma albiei pâraielor.” (Ichim, 1983: 29-30).

După construirea căii ferate între Tg. Ocna şi Adjud, staţiunea Slănicului Moldovei,
prin apele minerale recunoscute pe plan european pentru calităţile terapeutice, inclusiv
satele din vale, cunosc o amplă dezvoltare social-economică şi spirituală. 

Numele vechi al Slănicului se leagă de natura solului sărat din această zonă (izvoa-
rele minerale sodice, saramurile). Emil Petrovici arată că atât hidronimul, cât şi toponimul
Slănic, au la bază substantivul slav comun soli (sare) sau adjectivul solnu (sărat) care poate
fi substantivat fie cu sufixul iku (solniku), fie cu sufixul ĭcĭ (solnĭcĭ), având înţelesul de să-
ratul, râul sau pârâul sărat. Românii au folosit derivatul cu sufixul iku al adjectivului. Pârâul
Sărat din satul Cerdac, menţionat în Marele Dicţionar Geografic al României, V, p. 429,
aparţine unei perioade mai apropiate, când apelativul Slănic dispăruse din limba română.
(Petrovici, 1970: 164-165).

Oamenii acestor locuri pitoreşti şi liniştite au fost buni creştini, cu frica lui Dumne-
zeu. Încă de la începuturi, locuitorii Cerdacului mergeau la bisericile din alte parohii, pentru
a fi aproape de Tatăl ceresc, la marile sărbători de peste an. Satul nu a avut biserică multă
vreme. De abia în anul 1904 se construieşte o biserică de lemn, cu hramul „Sfântul Gheor-
ghe”. Această biserică şi-a aşteptat enoriaşii la liturghie până când s-a dezlănţuit prăpădul
Primului Război Mondial. După cum îmi povestea tatăl meu, Constantin Gavrilă, în timpul
bombardamentului de pe dealul numit „Vasile Ciobanu”, biserica a fost distrusă, arzând în
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parte construcţia. Şi astăzi se poate recunoaşte uşor locul, pe platoul din cimitir, după crucea
de fier înfiptă în pământ, pe locul altarului. S-a reuşit ridicarea unui nou lăcaş religios în
1929, sfinţit în 1932, păstrând hramul vechii biserici. Cimitirul Parohiei ortodoxe Cerdac
s-a format în jurul bisericii de lemn, din 1904.

Relieful satului Cerdac fiind muntos nu permite practicarea agriculturii decât pe su-
prafeţe mici şi cu o productivitate scăzută. Drept urmare, alături de creşterea vitelor, păstorit,
locuitorii au îmbrăţişat şi diverse meşteşuguri: tâmplăria, dulgheritul şi prelucrarea pietrei.
În lucrarea lui Dorinel Ichim, Zona etnografică Trotuş, apărută la Bucureşti, în 1983, Cerdac
şi Cireşoaia apar ca centre de prelucrarea pietrei. 

Impresionat de munca grea a pietrarilor, Nicolae Iorga nota, cu ocazia călătoriei de
la Târgu Ocna la Slănic: „Undeva într-un colţ, muncitorii desfac lespezile şi le prăvălesc la
vale: zidul e aşa de mare, încât ei par locuitorii pitici ai stâncii, făcând jocuri zglobii cu pie-
tricelele de prund.” (Nicolae Iorga, 1916, p. 60).

Meşterii locali, ca şi cei din Târgu Ocna, Dărmăneşti, Caşin, Cireşoaia, Moineşti şi
Comăneşti, lucrau în gresie, care pe malurile Pârâului Slănic se găsea din abundenţă. La
Cireşoaia piatra se extrage şi în prezent, fiind destinată materialelor de construcţie. La ca-
rierele din Cireşoaia lucrau şi locuitori din Cerdac. Cariere de piatră au existat şi în satul
Cerdac. Şi astăzi este pomenit locul „La carieră”, pe deal, cum urci pe drumul de pe firul
Pârâului lui Florea.  

Alături de obiecte utilitare, precum ghizduri şi colaci pentru fântâni, stâlpi de porţi,
trepte pentru scările de la intrare în locuinţe, meşterii din Cerdac lucrau, de regulă, la co-
mandă, ca şi cei din satul vecin, cruci funerare, semne de mormânt cum sunt denumite ele
în literatura de specialitate.

Crucile de mormânt de la Cerdac se remarcă prin varietatea tipologică, meşterii ma-
nifestând intenţia de a nu produce exemplare în serie. Ornamentica lor simplă şi sporadică
nu i-a preocupat pe meşteri decât în mică măsură, deoarece gresia nu permitea o prelucrare
artistică, faţă de alte categorii de piatră mai dură. Cele mai multe cruci mortuare de la Cerdac
aparţin tipului de cruce latină, cu braţul orizontal mai scurt şi cel vertical mai lung, prelu-
crată într-o gamă variată de subtipuri. 

Primul tip de cruce este cel cu braţele decupate şi tăiate drept, cu capul şi gâtul
aproape egale, cu trunchiul lăţit prin săritură tăiată oblic, care deţine rolul de stâlp îngropat
la capătul de jos. Este datată 1956, are o înălţime de 90 cm. Tipul este de largă răspândire
în diverse regiuni locuite de români. (Fig. 1). Un subtip al acestei cruci diferă prin trunchiul
mai lat, gâtul şi capul mai subţiri, braţul orizontal mai subţire şi chenarul-contur, trasat prin
incizie, pe lungimea trunchiului. Este datată 1950. Crucea are o înălţime de 125 cm. şi o
grosime de 12 cm. (Fig. 2). Un alt subtip din această grupă de cruci diferă prin tăierea fără
săritură a braţului vertical, braţul orizontal mai lung, capul înalt, mai lat decât braţul ori-
zontal, ceea ce denotă lipsa proporţiilor. Se remarcă finisarea superficială, iar epitaful este
incizat pe cap, mai mult pe braţul orizontal. Este datată 1927. (Fig. 3). 

Un tip dintre cele mai vechi de cruce latină este cel din piatră masivă, cu braţele
tăiate drept şi decupate, dar cu capetele rotunjite, cu decor simplu reprezentând crucea cu
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suport de bază imitând motivul bisericii, frecvent în arta lemnului din Maramureş. (Fig. 4).
Un subtip al acestei cruci diferă prin decorul în arcelă rotunjită, realizat prin săritură uşoară
la intersecţia braţelor, tip de asemenea larg răspândit şi în Maramureş, mai ales  în Ţara Lă-
puşului. Are o înălţime de 70 cm. şi o grosime de 18 cm. Este o cruce cu faţa nefinisată.
Este datată 1911. (Fig. 5). Un subtip de cruce, de acest gen, diferă prin arcela rotunjită, care
dă impresia închiderii crucii într-un cerc cu braţele ieşite în afară, aşa numita „cruce a cău-
tării”. Trecerea la stâlp se face prin săritură, are gâtul scurt şi umerii stâlpului tăiaţi oblic.
Are faţa stâlpului finisată şi este datată 1910. Crucea are înălţimea de 100 cm. şi grosimea
de 12 cm. (Fig. 6). Un tip aparte al acestei cruci diferă prin lipsa gâtului. Trunchiul este
prelucrat în formă de inimă, model răspândit şi în Maramureşul Istoric. Decorul se reduce
la rozeta din petale de flori circumscrisă, incizată în basorelief, care este un vechi simbol
uranian, considerat de unii cercetători trecut în familia celor religioase, semnificând mo-
nograma lui Hristos. (Fig. 7). Cât priveşte simbolul inimii, ea reprezintă dragostea eternă.
În tradiţia biblică inima simbolizează omul interior, viaţa lui afectivă, sediul inteligenţei şi
al înţelepciunii. (Chevalier, Gheerbrant, 1993: 152). 

Un tip de largă răspândire, în toate regiunile locuite de români, este tipul de cruce
treflată. Subtipul de la Cerdac are capul mai alungit, gâtul mai scurt, trecerea la trunchi,
care este mult lăţit, se face prin săritură oblică.  Trunchiul are chenar-contur, care închide
epitaful trasat în partea de sus în unghi deschis. Decorul se rezumă la crucea latină, trasată
simplu din linii incizate, cu suport triunghiular în partea de jos. Este datată 1957 şi are o
înălţime de 122 cm., o grosime de 8 cm. Este un tip de cruce denumit şi „crucea româ-
nească” având trunchiul fixat în postament prin scobire, numit popular şi „piuă”. Cele două
părţi, crucea şi postamentul, sunt lucrate separat şi apoi îmbinate. (Fig. 8). Un subtip a     l
crucii româneşti diferă prin braţele decupate şi tăiate drept, gâtul scurt, umerii trunchiului
tăiaţi oblic. Decorul se reduce la crucea latină incizată, circumscrisă în cerc, iar sub epitaf
bulina flancată de două săgeţi. Este datată 1953, are o înălţime de 100 cm. şi o grosime de
15 cm. (Fig. 9).

Crucea închisă în cerc a fost în vremuri îndepărtate simbol solar. Ea s-a răspândit pe
teritoriul Daciei prin cursurile de apă care se varsă în Tisa sau Dunăre, cu funcţie de simbol
solar. (Cartianu, 1972: 142). Ca simbol religios creştin semnifică ideea de Dumnezeire, iar
cercul lumea pe care o domină, deci întreaga lume este dominată de Dumnezeu. (Aldea,
1996: 59). Bulina semnifică sfârşitul a toate câte sunt, ea avându-şi originea în punct. Să-
geata este un simbol al schimburilor dintre cer şi pământ. Este un atribut al puterii divine.
(Chevalier, Gheerbrant, 1993: 194).

Un alt subtip al „crucii româneşti” este din familia celor treflate, cu gâtul lat, având,
sus, tăieturi în arc de cerc, cu postament înalt, cu şanţ în partea de sus pe care este desfăşurat
epitaful. La capetele braţelor crucii întâlnim cele două monograme ale lui Hristos, IS HR
(Iisus Hristos) şi NK (Nika semnificând biruitorul). Decorul aşezat într-o nişă, ca şi mono-
gramele, se rezumă la pomul vieţii, motiv de largă răspândire în arta populară, care, aşa
cum este tratat, este de influenţă catolică. Crucea ar fi putut fi lucrată de meşteri din Cire-
şoaia. Este o cruce veche, datată 1905, are o înălţime de 117 cm. Forma postamentului este
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piramidală, având înălţimea de 75 cm., la bază o lăţime de 38 cm. (Fig. 10). 
Un alt tip de cruce românească, specific văii Trotuşului, des întâlnit la Tg. Ocna, are

gâtul alungit, braţele decupate şi tăiate drept. Săritura prin care se face trecerea la trunchi
este tăiată drept, iar umerii trunchiului foarte lat sunt tăiaţi oblic. Este crucea bărbaţilor cea
cu umeri, căci elementul simbolizează pavăza familiei. (Birou, 1941: 29). Postamentul este
mai lat şi jos având o bună parte îngropată. Decorul este o inimă-cruce, motiv, şi el, de in-
fluenţă catolică. Crucea este a inimii şi a vieţii omului. (Fig. 11). Inima este un simbol des
întâlnit pe crucile din Moldova. Întâlnim, la Tg. Ocna, inima străpunsă de sabie, simbol al
păcatului săvârşit în viaţă de către posesor. 

Un alt tip al crucii româneşti este cel cu arcelă la intersecţiile braţelor, cu braţul ori-
zontal aproape în întregime înfipt în postament, cu postamentul masiv, lat şi înalt, cu umerii
tăiaţi oblic, cu un pătrat în relief destinat inscripţiei. Crucea are o înălţime de 120 cm. De-
corul se rezumă la crucea în X, în relief, aşezată în bandă. În partea de sus descoperim soa-
rele, trasat prin incizie printr-un cerc, cu un punct în interior, semnificând sfârşitul a toate
câte sunt, de la a cărui circumferinţă sunt trasate linii semnificând razele solare. Motivele
solare, în diversele lor variante, sunt generalizate în arta noastră populară şi a tuturor po-
poarelor. (Fig. 12). Crucea în X, cândva simbol solar, a devenit, ca urmare a procesului de
încreştinare, monograma lui Iisus din două litere greceşti. (Aldea, 1996: 33). Pătratul este
unul dintre cele patru simboluri fundamentale. Este simbolul pământului în opoziţie cu
cerul, simbolul universului. (Chevalier, Gheerbrant, 1993: 50).

Din categoria crucilor româneşti mai întâlnim la Cerdac tipul cu postament înalt, în-
gust, cu nişă adâncă şi marginile puternic scoase în relief, nişa fiind tăiată în partea de sus
în unghi drept, iar la marginile de jos având tăietura în arcelă. Unghiul deschis are faţa de
sus mult lăţită. Crucea latină este mică, cu braţele subţiri, decupate şi tăiate drept. Decorul
desfăşurat, pe ambele braţe, este alcătuit din trei lujeri, reprezentând trei crenguţe de stejar
cu ghindă, simbol de largă răspândire în arta populară românească. Îl întâlnim pe porţile
maramureşene, monumente funerare, troiţe, etc. Crucea are înălţimea de 110 cm., dar fără
postament are o înălţime de 39 cm. Este datată 1940. (Fig. 13). 

Stejarul este unul dintre cei mai importanţi arbori sacri la români. Este un arbore-
totem autohton. Este arbore axial, care asigură comunicarea dintre cele trei lumi: subpă-
mânteană, terestră şi celestă. (Evseev, 1998: 439-440).

Dintre crucile hibride, semnalăm pe cele axate pe combinaţia piatră-metal, numite
şi cruci combinate. Exemplarele de la Cerdac aparţin tipului cu postamentul înalt, diferite
însă prin prelucrarea crucilor, a postamentului şi decorului. Un subtip este cel cu crucea
treflată, cu braţul orizontal mai lung, dar cel vertical are o parte îngropată în postament,
aşa încât tipul de cruce este grecească cu braţele egale. Postamentul este cu nişă pentru
inscripţie, boltită în partea de sus. Decorul se rezumă la crucea cu suport la bază, sculptată
în relief, situată la bolta nişei. Crucea are o înălţime de 105 cm. Este datată 1912.
(Fig. 14). Celălalt subtip are postamentul prelucrat artistic şi decorat. Nişa pentru epitaf
este adâncită, având marginile puternic scoase în relief, iar partea de sus a nişei este prelu-
crată în potcoavă. Descoperim ca decor crucea latină în relief, iar înlăuntrul potcoavei floa-
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rea de trandafir. (Fig. 15).
Trandafirul, motiv frecvent în arta populară, mai ales în cea bisericească, simboli-

zează cupa vieţii, sufletul, iubirea. În iconografia creştină, trandafirul capătă o semnificaţie
religioasă simbolizând picăturile de sânge care au curs în potirul cu sângele lui Hristos. Pe-
talele de floare roşie au fost asociate cu picăturile de sânge. (Chevalier, Gheerbrant, 1993:
176). Potcoava, în toate ţările Europei, este purtătoare de noroc. Are întemeiere mitică, ea
fiind purtată de cal, care este cursier solar şi animal divin. (Evseev, 1998: 385).

Crucile de lemn de la Cerdac aparţin celor latine şi au în componenţa decorului mo-
tive de largă circulaţie în arta populară, precum pomul vieţii, reprezentat sub forma ramurii
de brad, reprezentând tiparul daco-getic, precum şi pomul vieţii în glastră, care aparţine ti-
parului elenistic, potrivit clasificării lui Paul Petrescu. (Petrescu, 1971: 53). Crucile de lemn
decorate sunt din familia celor gemene, cu două feţe şi ele de largă răspândire în arta po-
pulară. Au o înălţime de 122 cm. şi o grosime de 3 cm. (Fig 16, 17).

Crucile de piatră de la Cerdac evidenţiază talentul meşterilor care, chiar dacă nu au
fost preocupaţi intens de decor, au acordat mare atenţie formelor, asigurându-le uniformitate,
execuţie precisă şi frumuseţe. Se vede interesul pentru sporirea măiestriei de executare a
oricărui model, fiind fructul unei îndelungate tradiţii şi experienţe acumulate de-a lungul
timpului.

Fotografii: Pamfil Bilţiu
Desene: Maria Bilţiu
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