
Tilisca
Parte componenta a zonei etnografice Marginimea Sibiului, comuna Tilisca este situata la 26 km vest de
Sibiu, pe un drum modernizat. Desi prima atestare documentara dateaza abia din anul 1366, s-a stabilit ca
perimetrul asezarii a fost locuit cu mult inainte, inca din preistorie. 
 Cetatea dacica a fost ridicata in secolele II i.d.Chr. – I d.Chr, pe dealul Catanas, al carui platou a fost
nivelat pana la stanca nativa. Aici au fost construite doua turnuri-locuinta, dintre care unul a fost realizat
in tehnica opus quadratum. Se pare ca aceasta a fost resedinta unui tarabostes , dar dupa aparitia primului
stat dac centralizat si independent, in timpul lui Burebista si al lui Decebal, cetatea a fost inglobata in cea
de-a doua centura de fortificatii a nucleului din Muntii Orastiei. Aici au fost descoperite, in cadrul unor
sapaturi arheologice, 14 matrite de bronz folosite in monetaria din cetate, unde se reproduceau monede
republicane romane si macedonene. 
 Cetatea feudala a fost construita de catre populatia romaneasca din zona, spre mijlocul secolului al
XIII-lea. A fost inconjurata de ziduri din piatra si strajuita de turnuri, pastrate sub forma de ruine abia
sesizabile la suprafata. Aflata la confluenta raurilor Negru si Valea, avand o suprafata de 60,7 km.p. si o
populatie de circa 1.700 de locuitori, Tilisca este inconjurata de patru dealuri de inaltime medie (Cetate,
Catanas, Priboi si Plaiu). 

 Printre obiectivele turistice se numara cele doua biserici ortodoxe precum si muzeul etnografic, iar dintre
obiectivele memoriale se detaseaza monumentul inchinat eroilor cazuti in cele doua conflagratii
mondiale. Biserica Ortodoxa cu hramul " Sf. Arhangheli Mihail si Gavril " a fost construita in 1782. Este
o biserica de tip triconic, avand planul format din turn, pronaos, naos cu " hore " laterale si absida.
Frescele din interior au fost repictate in ulei in secolul al XX-lea, pastrandu-se insa si cateva scene
exterioare din anul 1793. Biserica ortodoxa " Sf. Nicolae ", cunoscuta si sub numele de " Biserica Mica "
a fost inaltata, din piatra si caramida, cu sprijin episcopal, in anul 1843, pentru credinciosii de rit
greco-catolic. Ulterior ea a fost insa transferata in folosinta unei parohii ortodoxe. Cladirea are forma
longitudinala cu bolta de scandura deasupra naosului si cu absida in altar, turnul-clopotnita fiind ridicat
deasupra naosului.

 " Muzeul Etnografic " este unul de data relativ recenta fiind amenajat in anul 2003, intr-o  casa
batraneasca avand o singura odaie, in scopul redarii tipologiei locale a vietii si gospodariei romanesti. "
Monumentul Eroilor Romani din Primul si Al Doilea  Razboi Mondial " este in fapt o cruce de marmura,
inalta de 3 m, dezvelita in anul 1946, pe fatada careia sunt inscrise numele a 40 de eroi ucisi in timpul
celor doua razboaie mondiale. 
 La Tilisca turismul rural a cunoscut in ultima vreme o dezvoltare importanta, in prezent aici functionand
cinci pensiuni agroturistice extrem de solicitate tot timpul anului.
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