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 În cadrul resurselor atractive ale turismului 
religios, un loc aparte, prin atractivitatea lor 
deosebită, il deţin icoanele făcătoare de minuni, 
locurile tămăduitoare şi locurile de putere (Fig. 
1). Alături de moaştele diverşilor sfi nţi, ele 
stau, înainte de orice, la originea pelerinajelor 

religioase şi a frecventei vizitări a bisericilor, 
catedralelor sau mănăstirilor care le adăpostesc.

Pentru partea nordică a regiunii de 
dezvoltare Sud-Muntenia, obiectivele religioase 
de acest gen sunt ilustrate în harta alăşturată 
(Fig. 1):

ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI, LOCURI TĂMĂDUITOARE 
ŞI LOCURI DE PUTERE DIN NORDUL REGIUNII DE

DEZVOLTARE SUD-MUNTENIA
   

DRD. ING. LIVIU GABRIEL MUŞAT

ABSTRACT -Having a strong reverberation in the souls of Orthodox Christians in Romania, the icons 
considered as miraculous, the healing places and the places of power are real attractions for religious tourism.
The indisputable advantage of this type of heritage is that, besides the celebrations when the infl ux of pilgrims 
is maximum it was noticed that also during the rest of the year there is a signifi cant number of visitors, which 
can be a good basis for the development of an organized tourism. The counties from the Northern part of South 
Muntenia development region (Arges, Dâmbovita and Prahova) have several important attractions of this 
type of heritage, out of which we mention – The Miraculous Icon of Mother of God from Namaiesti Monastery 
(Arges), The Miraculous Icon of Mother of God from Ghighiu Monastery (Prahova), The Icon of Saint George 
from Viforata Monastery (Dambovita), etc. In this paper I am presenting an inventory of these attractions, with 
a brief description of each one of them.

Cuvinte-cheie: icoane făcătoare de minuni, locuri tămăduitoare, locuri de puterea, regiunea de dezvoltare 
Sud-Muntenia

Fig. 1. Icoane făcătoare de minuni şi locuri de putere din nordul 
regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia
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Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului de la Mănăstirea Nămăieşti

Icoana făcătoare de minuni a fost găsită 
prin secolul al XVI-lea sau XVII-lea, ascunsă din 
vremuri străvechi într-o stâncă uriaşă. Astăzi ea 
se afl ă la Mănăstirea Nămăieşti.

Fig. 2: Icoana făcătoare de minuni a Mai-
cii Domnului de la Mănăstirea Nămăieşti 
(Sursa: ortodoxia.rol.ro)

În stânca în care s-a găsit icoana s-a săpat şi 
înălţat o mică biserică, ce poartă hramul „Intrarea 
în Biserică a Maicii Domnului”.

În zilele noastre vin la icoana Maicii 
Domnului tot mai mulţi oameni bolnavi şi în nevoi 
pentru a se ruga, întorcându-se sufl eteşte alinaţi.

Pictura a fost deteriorată de vreme, dar, în 
anul 1798 icoana a fost înrămată în argint, iar în 
anul 2004 a fost restaurată cu o pictură ataşată pe 
pânză după modelul celei de pe Sfântul Munte 
Athos, fi ind îmbrăcată în aur şi bătută cu pietre 
preţioase (L. Cosmoiu, 2016).

Conform tradiţiei, icoana făcătoare de 
minuni de la Nămăieşti îi ajută pe toţi cei ce vin 
la mănăstire şi se închină cu credinţă, ea fi ind 
renumită pentru vindecări ale unor afecţiuni 
grave şi alte necazuri.

Pentru acces, trebuie ajuns la Câmpulung, 

iar de acolo, la doar 5 km spre nord-est, şi la o 
altitudine de 800 m, se afl ă mănăstirea cu vestita 
icoană făcătoare de minuni.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului de la Mănăstirea Cetăţuia 

Negru Vodă

Situată într-o mănăstire construită pe un 
pisc muntos, departe de agitaţia lumii, Mănăstirea 
Cetăţuia Negru Vodă din comuna Cetăţeni, 
judeţul Argeş, icoană este renumită în primul 
rând pentru că îi ajută pe cei afl aţi sub diferite 
farmece şi vrăji, dar şi pentru scoaterea duhurilor 
rele, uşurare sufl etească şi împăcarea celor care 
vin să se roage cu credinţă.

Nu se cunoaşte cine a pictat icoana, dar 
stilul este unul mai degrabă de infl uenţă apuseană. 
Ferecătura acestei sfi nte icoane a fost realizată din 
bijuteriile donate de către o credincioasă care a 
venit să se roage Maicii Domnului pentru fi ica sa 
bolnavă.

Acces rutier spre frumoasa mănăstire 
avem pe DN71 Bucureşti – Târgovişte, DN72A 
Târgovişte – Cetăţeni – Mănăstirea Cetăţuia 
Negru Vodă; pe DN73 Câmpulung-DN72A-
Stoeneşti-Coteneşti-Mănăstirea Cetăţuia Negru 
Vodă; DN73 Braşov-Râşnov-Rucăr – DN72A 
Stoeneşti-Coteneşti-Mănăstirea Cetăţuia Negu 
Vodă; DN73 Piteşti, DN73D, DJ723,DN72A – 
Cetăţeni – Mănăstirea Cetăţuia Negru Vodă.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului de la Mănăstirea Zamfi ra

Mănăstirea, situată în lunca din stânga 
râului Teleajen, pe raza comunei Lipăneşti, în 
imediata apropiere a satului Zamfi ra, se bucură 
de existenţa unei icoane făcătoare de minuni ce 
dă o mare încredere credincioşilor care vin să se 
roage la ea.

Autorul picturii este şi aici necunoscut, şi 
nici când a făcut-o, dar, având în vedere stilul cu 
infl uenţe apusene, este foarte probabil să fi  fost 
realizată în secolul XIX.
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Icoane făcătoare de minuni, locuri tămăduitoare şi locuri de putere din nordul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia

Maica Domnului este reprezentată cu un 
chip cald, primitor, zâmbitor şi senin, iar la baza 
icoanei sunt reprezentaţi de la stânga la dreapta 
Sfântul Vasile cel Mare, Sfânta Filofteia, Sfântul 
Haralambie şi Sfântul Ierarh Nicolae. Multe 
minuni a arătat Maica Domnului prin această 
deosebită icoană.

Ajungem la Mănăstirea Zamfi ra pe şoseaua 
paralelă cu Drumul Naţional 1A, cu deviere la 
aproximativ 15 km de oraşul Ploieşti.

Icoana Sf. Gheorghe –
Mănăstirea Viforâta

Splendida pictură veneţiană îmbrăcată în 
argint aurit, reprezentându-l pe Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe călare pe cal omorând 
balaurul, este icoana făcătoare de minuni din 
Mănăstirea Viforâta situată în comuna Aninoasa, 
judeţul Dâmboviţa.

În jurul icoanei Sfântului Gheorghe se 
afl ă o inscripţie în slavonă, gravată în chenar, 
aparţinând voievodului, în care se redă biruinţa sa 
asupra lui Matei Basarab, fapt care l-a determinat 
să dăruiască această icoană mănăstirii. Icoana 
făcătoare de minuni a Sfântului Mare Mucenic 
Gheorghe este de o frumuseţe rară, lucrată în 
argint masiv de meșterul grec Mavros și dăruită 
de voievodul Leon Tomșa, în anul 1632 (L. 
Cosmoiu, 2016).

Pisania care se afl ă deasupra uşii de la 
intrarea în Biserică este singurul document care 
o menţionează: „Aicea se afl ă o icoană mare 
făcătoare de minuni, lucrată în argint curat şi 
aurită, având hramul sfântului mare mucenic 
Gheorghe (călăreţ), dăruită mănăstirei de către 
Leon Tomşa, cu doamna sa Victoria la anul 
1631”.

La Mănăstirea Viforâta, aparţinând de 
Arhiepiscopia Târgoviştei, situată la 7 km Nord 
de Târgovişte se ajunge astfel: la ieşirea din oraşul 
Târgovişte spre Sinaia, imediat după trecerea 
podului în partea dreaptă este indicatorul spre 
Mănăstirea Viforâta aproximativ 2 km, drum ce 
duce direct până în poarta mănăstirii.

În cazul în care călătorim cu trenul, se 
poate coborî la staţia CFR-Târgovişte, sau Teiş.
Din centrul oraşului Târgovişte, sunt autobuze 
care circulă  până în faţa mănăstirii.

Loc tămăduitor –
Mănăstirea Peştera Ialomiţei

Într-o locaţie religioasă renumită de pe 
meleagurile dâmboviţene, Mănăstirea Peştera 
Ialomiţei, la o adâncime de 200 m se afl ă o piatră 
numită Piatra Altarului, unde, după tradiţie, 
sihaştrii săvârşeau cele sfi nte.

Lăcaşul de cult şi-a câştigat faima şi 
datorită acestui loc tămăduitor, sacru şi încărcat 
de istorie, spectaculoasă dovadă a credinţei 
oamenilor în Dumnezeu. Se spune că acest loc 
are puteri tămăduitoare pentru orice boală.

Locul tămăduitor de la Mănăstirea Peştera 
Ialomiţei este un loc al pelerinajelor permanente 
ale credincioşilor români, care pot ajunge la 
obiectivul de vizitat pe drumul Bucuresti – 
Sinaia (DN 71 spre Târgovişte) – Cabana Cuibul 
Dorului – Şaua Dichiului – Bolboci – Diana – 
Padina – Peştera Ialomiţei.

Locurile tămăduitoare şi de putere  
Peştera Moşului şi Stânca Dorinţelor de 
la Mănăstirea Cetăţuia

Peştera Moşului şi Stânca Dorinţelor sunt 
locuri de putere unde adevărul şi legenda se 
întrepătrund. Ele se afl ă la câteva zeci de metri de 
biserica Mănăstirii Cetăţuia din comuna Cetăţeni, 
judeţul Argeş.

Se bănuiește că Peştera Moşului, încă 
din timpul dacilor, a fost un loc de rugăciune și 
meditație al Marelui Preot.

O parte dintre credincioşi îşi pun speranţele 
în aceste locuri tămăduitoare şi de putere, 
considerând că o vizită şi o rugăciune aici, le pot 
rezolva problemele.

Obiectivele pot fi  accesate  din DN 72A, 
Câmpulung-Muscel (20 km) sau din Târgovişte 
(47 km), prin  satele Coteneşti-Stoeneşti, 
respectiv per pedes 2,5 km.
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Loc tămăduitor pe versantul muntelui 
de la Mănăstirea Cetăţuia - Peştera 

Cuv. Ioanichie Schimonahul
(sec. XVII)

Fig. 3. Loc tămăduitor – Peștera Cuv. Ioanichie 
Schimonahul (Sursa: peregrinprinlume.ro)

Pe lângă frumuseţea incontestabilă şi natu-
rală a Mănăstirii Cetăţuia din comuna Cetăţeni, 
judeţul Argeş, se consideră că locul poartă încăr-
cătură energetică şi datorită moaştelor Sfântului 
Cuvios Ioanichie Schimonahul, unul dintre cei 
mai renumiţi sihastri ce s-a nevoit pe Valea Chi-
liilor în primele decenii ale secolului al XVII-lea.

Mit sau adevăr, se spune că o parte dintre 
credincioşi au descoperit că vindecarea le vine şi 
din atingerea acestor moaşte ale Cuviosului Ioa-
nichie Schimonahul, dar şi din rugăciuni în acest 
loc tămăduitor.

Putem ajunge aici, din DN 72A, Câmpu-
lung-Muscel (20 km) -Târgovişte (47 km), între 
satele Coteneşti-Stoeneşti, drum (doar la pas) 
spre E, 2,5 km cca 30 min.).

Schitul rupestru Corbii de Piatră

Este considerat un loc tămăduitor şi de pu-
tere din vremuri  predaice, fi ind situat în comuna  
omonimă din judeţul Aregeş.

Atracţia locurilor, dar şi încărcătura spiri-
tuală i-au apropiat pe mulţi de Corbii de Piatră, 
un loc tămăduitor şi de putere unde inima şi min-
tea i-au îndemnat să se regăsească. Se spune că 
în acest loc te afl i cel mai aproape de zei şi că în 
aerul rarefi at circulă tot felul de mesaje provenite  
din alte dimensiuni.

Corbii de Piatră, loc tămăduitor şi de pu-
tere învăluit de legendă, a cărui istorie datează 
de sute de ani, îşi aşteptă credincioşii, fi ind vestit 
pentru miracolele înfăptuite. Aici putem ajunge 
pe DN 73C, Curtea de Argeş-Campulung-Mus-
cel, până la Domneşti (22 km), apoi ramifi caţie la 
stânga pe DJ 731 spre Nucşoara (Domneşti Stă-
neşti-Corbşori-Corbi, 11 km).

Troiţa de la  Mănăstirea „Sf. Treime / 
Înfricoşata Judecată”

Miracolele acestei troiţe ridicată pe locul 
indicat de Maica Domnului în vis nu pot fi  nici-
cum contestate. Troiţa este ridicată la Mănăsti-
rea Sfânta Treime / Înfricoşata Judecată din satul 
Prodăneşti, comuna Ioneşti / Buzoeşti, judeţul 
Argeş, locul în care au ajuns numeroşi oameni 
bolnavi ce credeau în Dumnezeu, rugându-se 
pentru sănătatea lor şi a apropiaţilor, unii vinde-
cându-se de bolile de care sufereau.

Troiţa Maicii Domnului de la Ioneşti, ridi-
cată după ce un bătrân a visat-o pe Maica Dom-
nului trei nopţi la rând, poartă semnifi caţia cifrei 
3 având 3 trepte, 3 mese, 3 scaune şi 3 turle. Tro-
iţa redă chipul Maicii Domnului şi al lui Iisus, fi -
ind ridicată  în martie 1998 şi sfi nţită de un sobor 
de 7 preoţi. Se crede că locul are o forţă statorni-
că şi grea, pentru că, în ciuda măruntelor dispute 
locale şi a izului turistic pe care îl îmbracă uneori 
pelerinajele la Troiţă, aici continuă să se săvâr-
şească numeroase vindecări miraculoase.

Troiţa Maicii Domnului este situată pe 
şoseaua Costeşti – Roşiori, la 7 km ramifi caţie 
dreapta, 2 km până la mănăstire. Din oraşul Cos-
teşti sunt autobuze de transport local, dar şi maxi 
– taxi private care circulă des în cursul zilei.
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Icoane făcătoare de minuni, locuri tămăduitoare şi locuri de putere din nordul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia

Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului de la Mănăstirea Glavacioc

Mărturii ale multor credincioşi stau la te-
melia unor întâmplări de-a dreptul miraculoase 
despre icoana făcătoare de minuni de la Mănăsti-
rea Glavacioc, din satul cu acelaşi nume, comuna 
Ştefan cel Mare, judeţul Argeş.

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus a 
fost găsită de un cioban, pe vremea lui Mircea cel 
Bătrân, într-o peşteră. Astfel, domnitorul a hotă-
rât să construiască în acest loc o mănăstire, ca 
o bucurie şi închinare adusă Fecioarei Maria. Se 
spune chiar că Voievodul Vlad Ţepeş se închina 
la această sfântă icoană pentru a primi ajutor în 
luptele împotriva turcilor.

În afară de folosul sufl etesc, se spune că, 
prin forţa ei şi prin credinţa celor care i se închi-
nă, Icoana Maicii Domnului din această mănăs-
tire face minuni în vieţile celor care vin să o pri-
vească. Această icoană este de mici dimensiuni, 
iar data şi numele zugravului sunt necunoscute.

În vremea Sfântului Constantin Brânco-
veanu, icoana a fost îmbrăcată în argint, după 
cum reiese din inscripţia pe ferecătură, datată 30 
aprilie 1700, iar în 1847 a aceasta a fost aşezată 
într-un cadru de lemn poleit de către protosinghe-
lul Ierotei Glavacioţeanul (L. Cosmoiu, 2016).

Astăzi icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului se afl ă aşezată în biserica nouă a mă-
năstirii Glavacioc, străjuind liniştea locurilor şi 
a inimilor celor ce i se roagă cu credinţă şi care 
pot ajunge aici din Bucureşti spre SV pe DN6/E 
70 Drăgăneşti –Vlasca, apoi spre NV pe DJ 503 
Videle – Glavacioc, 125 km. Din Piteşti, spre SE 
pe DJ 659, 55 km.

Icoana Maicii Domnului
– Mănăstirea Cotmeana

Aducătoare de credincioşi şi purtătoare de 
har, Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea 
Cotmeana atrage credincioşii de la sute de kilo-
metri, atinşi de taină, căutând să scape de puterea 
vrăjilor.

Icoana se afl ă în bolta teiului secular din 
curtea mănăstirii situată în comuna Cotmeana, 

judeţul Argeş, Maica Domnului, în puterea ei de 
stăpână şi de mamă a Domnului Iisus Hristos, 
emanand, conform credinţelor locale,  energii 
extraordinar de puternice, care te întăresc.

Păstrând aprinsă candela credinței creștine 
a poporului român-ortodox, această icoană este 
amplasată aproape de intrare pentru a-i binecu-
vânta pe cei prezenţi, care pot ajunge aici pe dru-
mul dintre Râmnicu Vâlcea şi Piteşti (înainte de 
Dealu Negru).

Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului de la Mănăstirea Trivale

Mănăstirea Trivale din Pitești este una din-
tre cele mai vechi mănăstiri din zona studiată, 
începuturile acesteia fi ind consemnate în a doua 
jumătate a secolului al XV-lea sub forma unei 
mănăstiri de lemn.

La jumătatea secolului al XVII-lea însuși 
Matei Basarab reclădește aici mănăstirea, de data 
aceasta din piatră. Peste câteva zeci de ani mă-
năstirea are parte de o nouă reconstrucție, sub 
oblăduirea Mitropolitului Varlaam.

Icoana este datată undeva la începutul sec. 
al XIX-lea, autorul fi ind necunoscut. Ea a fost 
adusă la mănăstire de parohul de atunci, în urma 
unui vis în care Maica Domnului i-a spus ce are 
de făcut. Icoana refăcută și îmbrăcată în argint 
este un loc de refugiu mult apreciat de creștinii 
argeșeni.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului de la Biserica
Maica Precistă – Ploieşti

Icoana a fost dăruită de Țarul Alexandru al 
II-lea în anul 1877, în semn de prețuire pentru 
credința poporului român și a vitejiei ostașilor 
noștri din timpul Războiului de Independență.

Nu se cunoaște momentul pictării acesteia, 
însă pare a fi  foarte veche fi ind realizată în stil 
bizantin. Caracteristic acestei icoane este faptul 
că Maica Domnului este pictată cu trei mâini, cea 
de-a treia fi ind în partea de jos.

Icoana este îmbrăcată în argint și se spune 
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că, de-a lungul timpului, că mari personalități au 
poposit în fața ei pentru a se ruga: Mihai Emi-
nescu, Nicolae Iorga, Nichita Stănescu etc.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului „Siriaca” de la Mănăstirea 

Ghighiu

Este una dintre cele mai vestite și apreciate 
icoane făcătoare de minuni din zona studiată. 
A fost pictată în sec. al XVI-lea și dăruită de 
Episcopia Antiohiei Patriarhiei Române în anul 
1958.

Numele de Siriaca provine de la locul în 
care ea a stat până la venirea în România: Siria.

Icoana este pictată pe lemn de santal și este 
recunoscută ca ajutătoare a familiilor fără copii, 
dar și în multe alte situații.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului de la Mănăstirea Pissiota

Amplasată într-o frumoasă mănăstire, 
clădită cu puternice infl uențe renascentiste 
italiene la începutul sec. al XX-lea, în localitatea 
prahoveană Poienarii Burchii, icoana făcătoare de 
minuni este un reper solid pentru credincioșii din 
zonă. Ea a fost realizată de pictorul E. Stoienescu 
și restaurată de Ghe. Eftimiu.

Se știe că în 1996, în Postul Paștelui, a 
plâns cu lacrimi de mir, iar în 1998 a izvorât 
mir din trei degete de la mâna dreaptă, acest 
fapt miraculos repetându-se la multe sărbători 
religioase importante.

Icoana Maicii Domnului (adusă de la 
Sf. Mormânt)

– Schitul „Sf. Maria Cricov – Jercălăi”

Biserica schitului este o bijuterie 
arhitecturală de lemn din zona Mureșului, 
construită acum aproape 300 de ani și mutată 
la Cricov (lângă orașul Urlați) în anul 1948 de 
Patriarhul Justinian.

Icoana este adusă de la Sfântul Mormânt 
de la Ierusalim și numeroși credincioși vin și se 
închină acesteia pentru scăpare de boli și alte 
nenorociri.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului de la Mănăstirea Suzana

Așezată într-un cadru mirifi c, pe Valea 
Teleajenului, în comuna Măneciu, la 50 km de 
Ploiești, Mănăstirea Suzana a fost ridicată prima 
dată la 1740 de o doamnă înstărită de la care a 
preluat și numele (Suzana Arșicu). Cea de-a doua 
zidire este fi nalizată la 1882.

Icoana, datată undeva la începutul sec. al 
XIX-lea, aparține lui Ioan Zugravul din Turcheș și 
a lăcrimat de câteva ori în existența sa. Măicuțele 
de acolo o preaslăvesc și cred că existența acestui 
așezământ religios i se datorează acesteia, 
denumind-o și Maica Milostivirii.

Fig. 4. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului 
„Siriaca” de la Mănăstirea Ghighiu (Sursa: ziarullumina.ro)
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Icoane făcătoare de minuni, locuri tămăduitoare şi locuri de putere din nordul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia

Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea 
Crasna

La doar câțiva kilometri de Slănic 
Prahova (40 de km de Ploiești), într-un cadru 
natural minunat, la poalele muntelui Ursoaia și 
pe malul pârâului Crasna, mănăstirea cu același 
nume a fost ridicată la începutul sec. al XIX-lea 
(1828) adăpostind de-a lungul veacurilor una 
dintre cele mai numeroase obști de călugări (30 
în momentul de față).

Icoana făcătoare de minuni este relativ 
nouă, fi ind pictată de un pictor rus la jumătatea 
secolului trecut. De-a lungul anilor numeroase au 
fost dovezile că este o icoană minunată, cele mai 
multe din acestea constând în faptul că icoana 
izvora mir, uneori din abundență.

Troiţa din Parepa-Ruşani

Așezată în localitatea susmenţionată,  la 
32 km de Ploiești pe traseul Ploiești-Albești 
Paleologu-Parepa-Rușani, în mijlocul unui câmp 
extins, troița poartă numele unei copile, Maria 
Petre (Țățica Maria sau Fecioara din Parepa), 
care se spune că l-a întâlnit aici pe Dumnezeu, în 
1935, pe când avea doar 12 ani.

În urma acestei întâmplări ia decizia 
să construiască pe acest loc o troiță, iar banii 
necesari îi obține prin propriile puteri. Moare în 
1996, neapucând să își vadă împlinită dorința de 
a construi și o mănăstire pe locul binecuvântat.

Locul tămăduitor – copacul candelabru 
de la Mănăstirea Caraiman

Mănăstirea Caraiman din orașul Bușteni 
este de dată recentă pe harta așezămintelor 
ortodoxe din țară, fi ind înfi ințată la sfârșitul anilor 
2000 într-o poiană de la poalele munților Bucegi, 
chiar la stația de telecabină Bușteni-Babele. În 
acest moment benefi ciază de una dintre cele mai 
generoase baze de cazare pentru pelerini (100 de 
locuri).

Locul tămăduitor este considerat bradul în 
formă de policandru cu șase brațe, unde părintele 

Gherontie Puiu susține că Maica Domnului i-a 
poruncit să construiască mănăstirea. În jurul 
bradului este construit acum un agheasmătar, 
gazdă pentru numeroșii credincioși ce vin să se 
închine Maicii Domnului.

Crucea „Manafului” 

Este considerată, prin amplasare 
spaţială, un loc de putere precreştin, templu al 

Soarelui, cu inscripţii nedescifrate, menţionat de 
Densuşianu în „Dacia preistorică” şi creştinat 

prin resculptare parţială la 1857.
În apropierea orașului Breaza, pe o colină 

înconjurată de vii, a fost construită din piatră 
această cruce în anul 1844 de preotul Cârjan, a 
cărei fată se căsătorise cu un negustor turc, Selim 
Manaf, botezat Gheorghe după credința creștină.

Acesta adaugă cei patru stâlpi care 
formează un baldachin crucii inițiale. Ansamblul 
este o îngemănare de simboluri creștine și 
islamice, ca simbol al celor două religii care i-au 
marcat viața negustorului Gheorghe Manaf.

Aceste obiective, cu un ridicat statut 
de inedit şi originalitate, alcătuiesc un veritabil 
peisaj cultural religios (Cocean, P., David 
Nicoleta, 2014) cu o valoare patrimonială ridicată 
şi o atractivitate turistică recunoscută.
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