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(N. Gudea)

Zidul de piatră de la Sălnița – Custura Cetățelei

Carol KACSÓ,
Traian MINGHIRAŞ,
Alexandru MUREŞAN,
Ioan POP,
Zamfir ŞOMCUTEAN

În primăvara anului 2013 am fost informați că pe dealul Custura Cetățelei, din apropiere de satul Sălnița (com.
Vima Mică, jud. Maramureș), se află un zid construit din blocuri de piatră, despre care localnicii afirmă că aparține unei fortificații contemporane cu cea de la Cetatea Chioarului.
În ziua de 10 mai 2013, Carol Kacsó şi Ioan Pop, însoţiţi de Viorel Coroianu şi Leon Lazăr, au întreprins primele investigaţii la Custura Cetăţelei. Noi investigaţii la faţa locului au avut loc în ziua de 15 iunie 2013, la echipa
iniţială de cercetare alăturându-se Traian Minghiraş, Alexandru Mureşan şi Zamfir Şomcutean.
Printr-o individualizare de neconfundat în peisaj și un pitoresc aparte, Custura Cetățelei reprezintă unul dintre
cele mai impunătoare sectoare ale Defileului format de râul Lăpuș (fig. 1-2)1. Este situată la 15 km aval de la intrarea Lăpușului în defileu după localitatea Răzoare, cel mai apropiat sat fiind Sălnița (fig. 3-4)2, dinspre care există
și cea mai facilă modalitate de acces. Coordonatele geografice ale locului sunt: 23°41'9,377"E; 47°26'4,417"N.
Pentru a ajunge la Custura Cetățelei, înainte de podul care traversează râul Lăpuș, pe partea dreaptă a drumului înspre satul Dealul Corbului, se urcă pe o potecă largă în pădure, timp de 15-20 de minute, printre blocuri de
conglomerate și pietrișuri de vârstă Eocenă (Stratele de Jibou și Stratele de Valea Nadășului3), ce seamănă foarte
bine cu niște bucăți de beton, până la șaua în care este situată o cruce de lemn (fig. 5). De aici se urmează, spre
stânga, poteca ce coboară treptat și care se îngustează pe măsura apropierii de sectorul de „gâtuire” a custurii,
unde se traversează o porțiune de creastă veritabilă pe o distanță de cca 100 de metri, flancată de un abrupt
stâncos spre dreapta și unul relativ împădurit spre stânga (fig. 6-8). Datorită lățimii reduse a acestui sector, uneori sub 0,50 m, se impune o atenție mărită la traversare, care poate dura între 10 și 20 de minute, în funcție de
pregătirea fizică și experiență.
Așa cum sugerează și numele, Custura se prezintă ca o formațiune stâncoasă, încadrată de cursul Lăpușului
ce înscrie aproape un cerc complet, cu o lungime de cca 1 km între cele două părți ale sectorului de îngustare
din zona mediană. Cursul Lăpușului reprezintă în acest loc o buclă de meandru încătușat, ce se afla aproape de

1

2
3

Potrivit textului ce însoțește harta Defileului Lăpușului, întocmită în cadrul proiectului „Natură, Tradiție, Aventură –
Promovarea turismului în Defileul Lăpușului” (beneficiar Consiliul Județean Maramureș; data editării: noiembrie 2012):
„Râul Lăpuș își are obârșia în munții omonimi, fiind cel mai lung curs de apă, circa 120 km, din județul nostru (Maramureș – n.n.); tronsonul cel mai spectaculos și sălbatic, în lungime de 25 km, între satul Groape (47º26´31´´ lat. N și 23º44´25´´
long. E, altitudine 315 m) până la confluența cu râul Cavnic, La Împreunături (47º30´14´´lat. N și 23º35´43´´ long. E, altitudine
216 m), este declarată rezervație hidrologică, categoria a IV – a UICN. Defileul Lăpușului a fost inclus în rețeaua europeană de arii protejate, având statutul de Sit Natura 2000, în scopul protecției și conservării specilor și habitatelor naturale
de interes comunitar, în suprafață de 1487 ha. ...defileul este un unicat. El se întinde contorsionat între localitățile Răzoare
(din Țara Lăpușului) și Roșia-Remecioara (Țara Chioarului) pe o distanță de 36 km, cea aeriană nedepășind 16 km.”
Custura Cetățelei se află la 1,9 km nord-est, în linie aeriană, de biserica din centrul Sălniței.
Rusu et al. 1983.
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autocaptare (gâtuire) în momentul adâncirii râului în rocile dolomitice ce compun regiunea. Vârful Custurii este
o creastă stâncoasă prelungă, orientată pe direcția SV-NE, partea superioară a acesteia situându-se la înălțimi
relative ce oscilează între 50 și 80 m față de oglinda apei râului. Versantul sud-estic situat spre amonte, supus
eroziunii continue a râului de-a lungul vremii, este mai abrupt, cu numeroase sectoare verticale, cu stâncării
golașe, între care sunt prezente prispe discontinue cu pante mai domoale, cu o înclinație în jur de 45º. În partea
superioară a versantului nord-vestic, înclinația medie a pantei este de 45º, în partea sa mediană, aproximativ la
300 m altitudine, acoperită de vegetația forestieră, înclinația scade la 10-20º, apoi crește din nou la cca 40º în apropierea Lăpușului, unde se constată și prezența unor depozite deluviale grosiere (grohotiș). Altitudinea maximă a
Custurii este de 359 m, în timp ce șaua situată în sectorul median de îngustare atinge 310 m.
Din punct de vedere petrografic, Custura Cetățelei este formată în întregime din dolomite și calcare cristaline
de vârstă Precambrian superioară (1-2 miliarde de ani), identificate stratigrafic ca „Formațiunea carbonatică de
Măgureni”4. Prezența rocilor cu proprietăți solubile deși mai reduse decât a calcarelor, a permis totuși dezvoltarea unor caracteristici morfologice și forme de relief ce o deosebesc de celelalte sectoare ale defileului. Astfel
regiunea care cuprinde Custura Cetățelei se remarcă printr-o energie a reliefului (adâncimea fragmentării) între
200 și 250 m, în comparație cu celelalte sectoare ale defileului, unde aceste valori se păstrează sub 175 m. Valori
de peste 200 m se mai întâlnesc în Defileul Lăpușului la Custura Vimei, compusă, de asemenea, din aceleași dolomite. Energia mare a reliefului se traduce în peisaj prin prezența pereților verticali și a versanților mai lungi
și deci a unor înălțimi relative mai mari. Dintre formele de relief specifice (relief carstic) se remarcă atât cele de
suprafață prin intermediul lapiezurilor și abrupturilor carstice cât și prin endocarst, respectiv Peștera Șura Dracului și Peștera Gaura din Cetățeaua5.
Modul de formare a Custurii Cetățelei este strâns legat de geneza Defileului Lăpușului, cu unele particularități
legate de petrografie.
Defileul Lăpușului reprezintă o unitate geomorfologică aparte, ce face legătura între Depresiunea Lăpușului
și Depresiunea Baia Mare, peste horstul cristalin al Masivului Preluca de vârstă Precambrian superioară (1-2
miliarde de ani), în care râul Lăpuș s-a adâncit prin epigeneză și parțial antecedență în ultimele 2 milioane de
ani ai perioadei Cuaternare6.
Procesului genetic a început prin conturarea unui curs inițial orientat est-vest, pe direcția cursului actual,
peste depozitele piemontane acumulate, spre finele Pliocenului (în Levantin sau Romanian), prin erodarea formațiunilor eruptive din regiunea Munților Gutâi-Țibleș și a depozitelor sedimentare Eocene și Oligocene care
mai compun și astăzi latura sudică a Țării Lăpușului7. Poziționarea cursului a fost influențată de contactul dintre
depozitele oligocene și Stratele de Hida de vârstă Miocenă8 și, ulterior, de înclinarea stratelor sedimentare Eocene (Calcarele de Cozla, Stratele de Racoși și Stratele de Jibou) pe direcția NV-SE9, față de care Lăpușul a dezvoltat
un curs subsecvent. Adâncirea cursului a fost accelerată de prezența unor mișcări neotectonice de ridicare, ce au
antrenat horstul cristalin Preluca, în paralel cu prezența unor mișcări de coborâre (subsidență) din aria de vărsare a Lăpușului în Depresiunea Baia Mare și care au accentuat energia distructivă a cursului10.
Erodarea completă a depozitelor sedimentare și adâncirea în masa cristalină a Masivului Preluca s-a produs
undeva la finele Levantinului (Romanian) și începutul Cuaternarului (cu circa 2 milioane de ani în urmă)11. În
perioada anterioară trecerii de sedimentar, Lăpușul dezvoltase un curs sinuos (meandrat) ce indică o stare de
echilibru relativ în acea perioadă între variabilele morfogenetice ale cursului (panta, debitul lichid și solid, adâncimea nivelului de bază etc.). Adâncirea în masa cristalină a avut loc probabil odată cu schimbarea condițiilor
morfogenetice, prin creșterea debitului în timpul erelor glaciare și prin accentuarea subsidenței din partea de
nord-vest a Depresiunii Baia Mare, unde fundamentul cristalin se găsește la adâncimi de peste 1500 m, în comparație cu 100-300 m din aria Țării Lăpușului12. Meandrele libere din acel moment au devenit încătușate de rocile

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ibidem.
Vezi infra.
Posea 1962, 182 sq.
Ibidem, 97.
Ibidem, 182.
Rusu et al. 1983.
Posea 1962, 160; Filip 2008, 29.
Posea 1962, 182.
Macovei 2002.
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metamorfice dure ale Prelucii, cursul urmând în continuare o meandrare forțată, caracterizată prin prezența
adâncirii în detrimentul deplasărilor orizontale. În altă ordine de idei, am putea spune că forma meandrelor din
Defileul Lăpușului reprezintă o „fotografie” a condițiilor morfogenetice din urmă cu 2 milioane de ani, de atunci
persistând doar adâncirea cursului.
Pe versantul nord-vestic al Custurii, la o altitudine curprinsă între 346 și 355 m, sunt prezente resturile unui
zid construit din blocuri de calcar dolomitic parțial fasonate, fără mortar (fig. 9-15). Majoritatea blocurilor a fost
așezată cu lungimea pe direcția zidului. Piatra folosită la construcția zidului provine de pe loc. Pare destul de
probabil că blocurile au fost legate inițial cu pământ, însă acesta nu se mai păstrează.
Sunt vizibile trei porțiuni de zid cu o lungime totală de 68,79 m, de la sud-vest la nord-est acestea măsurând
12,8 m, 35,16 m și, respectiv 20,83 m. Presupunem că cele trei porțiuni aparțin unui zid continuu, cu o lungime
de cca 100 m. Sectoarele nevizibile din zid sunt fie acoperite cu vegetație, fie deja prăbușite. Înălțimea actuală a
zidului variază între 0,70 și 1,40 m. Deasupra zidului se află o platformă relativ dreaptă de pământ, amenajată
artificial, cu o lățime neuniformă în prezent, între 0,50 și 5,50 m (fig. 16). Platforma se prelungește și pe versantul
estic. Aici nu există urme vizibile de zid, nu putem însă exclude posibilitatea ca el să fi existat și pe o anumită
extindere a acestui versant (fig. 17-19). Credem însă că este exclusă prezența unui zid pe versantul sud-estic, de
altfel mult mai abrubt decât cel nord-vestic.
În legătură cu zidul de pe Custura Cetățelei se ridică în principal două întrebări: data construcției sale și scopul
pentru care a fost edificat. În lipsa artefactelor ce ar proveni din imediata apropiere a zidului și a unor săpături
arheologice la față locului, precum și a unor situații analoage în același areal geografic sau în arealuri apropiate,
nu avem un răspuns cert la aceste întrebări.
Tehnica în care a fost construit zidul, și anume cea a blocurilor așezate una peste alta fără mortar între ele,
nu ajută la restrângerea posibilităților de datare, întrucât această tehnică este folosită pe spații largi din neolitic
până în zilele noastre13.
Ziduri din piatră fasonată sau nefasonată, nelegate cu mortar, sunt prezente în mod repetat în așezările dacice14, diferitele construcții ale epocii Latène sunt însă evident deosebite de cea aici discutată15. Având în vedere și
faptul că la fortificațiile dacice din vestul și nord-vestul Transilvaniei lipsesc zidurile de piatră, ele fiind constituite
fără excepție din șanț și val de pământ16, suntem de părere că zidul de pe Custura Cetățelei nu a aparținut populației dacice. Nu există niciun indiciu că el ar fi mai vechi decât epoca Latène. Este de asemenea puțin probabil ca
zidul să fi fost ridicat în cursul mileniului I sau în secolele de început ale mileniului II e.n., atunci când, de altfel,
zona Lăpuș a fost relativ slab locuită. În momentul de față, ipoteza datării construcției de pe Custura Cetății în epoca medievală dezvoltată sau târzie, deci în secolele de mijloc ale mileniului II e.n., pare să fie cea mai plauzibilă.
În mod cert, zidul nu a făcut parte dintr-un sistem de apărare a dealului Custura Cetățelei. Pantele sale foarte
abrubte, aproape de neescaladat, făceau inutile un astfel de sistem. În același timp, terenul aflat în spatele zidului
este redus ca extindere și total neprielnic chiar pentru o locuire temporară, fiind de fapt un vârf stâncos, fără
suprafețe netede (fig. 20).
Probabil, zidul a servit ca susținere pentru platforma relativ netedă aflată deasupra sa. Scopul pentru care a
fost amenajată platforma rămâne deocamdată neprecizat. O cercetare mai amplă, inclusiv efectuarea de săpături
arheologice, poate aduce lămuririle necesare cu privire la datarea zidului și la destinația sa. În comunicarea de
față ne-am propus doar să atragem atenția specialiștilor asupra existenței unui monument de piatră aflat într-o
zonă pitorească, însă greu accesibilă, Defileul Lăpușului.
Trebuie să consemnăm și faptul că Custura Cetățelei apare în literatură deja la începutul secolului XX, atunci
când, în monografia fostului comitat Szolnok-Doboka, este menționată denumirea sa din anul 1864, Dealul Cetății, respectiv din anul 1898, Cetățea sau Cetățele, fiind considerată ca loc unde s-a aflat o veche cetate17. O nouă
menționare a punctului, sub denumirea Cetățeaua, este făcută de I. Ferenczi în 1976, după efectuarea unor cer-

13 Date generale despre această tehnică vezi la Maier 2012, 12-13.
14 Ziduri din piatră nefasonată, cu rol de susținere a mantalei valurilor de pământ apar deja în Hallstattul timpuriu, vezi de
ex. fortificația de la Ciceu-Corabia (Vasiliev, Gaiu 1980, 35-38; Rustoiu 1993, 179). Blocuri de piatră, fără a constitui ziduri,
se găsesc și în fortificații din epoca bronzului, vezi Bader 1990, 182.
15 Există o vastă literatură pentru această problematică, din care cităm aici lucrările Macrea et al. 1966; Gostar 1969; Glodariu
1983; Rustoiu 1986; Glodariu et al. 1988; Crișan 2000; Costea 2006; Plantos 2006; Rustoiu 2007.
16 Pop 2006.
17 Kádár 1903, 309.
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cetări la fața locului în cadrul investigațiilor din valea Someșului, legate în principal de extinderea limes-ului18.
După o descriere succintă, dar exactă punctului, cercetătorul clujean afirmă că pe șaua care leagă vârful stâncos
de celelalte înălțimi a găsit un număr mic de fragmente ceramice mărunte, cu pietricele de cuarț în compoziție,
pe care le-a apreciat ca fiind de aspect preistoric19, în mod surprinzător însă nu vorbește deloc de zidul de piatră,
pe care, dintr-un motiv greu de precizat, nu l-a remarcat.
*
În apropiere de Custura Cetățelei se află două peșteri. Le descriem aici, întrucât este posibil ca, de-a lungul
timpului, ele să fi fost folosite de comunitățile de pe valea Lăpușului ca loc de adăpost, cercetarea lor și din punct
de vedere arheologic urmând a fi realizată în viitor.
Peștera Gaura din Cetățeaua de la Vima Mică (fig. 21-27)
Este o cavitate dezvoltată în calcare dolomitice, o peșteră care este formată dintr-o galerie unică, fosilă cu direcția generală de dezvoltare E-V. Dezvoltarea galeriei este de 38,4 m iar denivelarea maximă negativă de - 6,3 m.
Intrarea cu înălțimea de 2 m și lățimea de 0,5 m facilitează accesul într-un prim sector de galerie cu lungimea de
21 m, orientat E-V. Acest sector este ușor descendent, galeria coboară până la cota de -1,6 m, punct în care există
o acumularea de apă de percolație sub forma unei bălți, care are lungimea de 2 m, lățimea de 1,3 m și adâncimea
de 0,2 m. Acest prim sector de galerie are înălțimea medie de 2,5 m, lățimea medie de 1 m, accesul se face relativ
ușor, cu excepția porțiunii cuprinse între m 5 și 10 de la intrarea în peșteră, unde există o restricție de lățime cauzată de desprinderea unei lespezi din peretele stâng și care reduce lățimea galeriei până la 0,4-0,5 m (secțiunea
b-b'). Al doilea sector are lungimea de cca 14 m, are direcția de dezvoltare E-V și este descendent într-un mod
mult mai pronunțat în comparație cu primul sector. Astfel, galeria prezintă o succesiune de planuri înclinate
și săritori care conduc până la denivelarea maximă negativă a galeriei (-6,3 m) situată în porțiunea terminus a
peșterii. Acest sector de galerie are înălțimea medie de aproximativ 3 m, lățimea medie de 1 m. Podeaua întregii
galerii este constituită dintr-un planșeu dolomitic, umplutura este formată din argilă, nisip, pe alocuri pietriș și
bolovani, există concrețiuni de tipul stalactitelor, stalagmitelor, prelingerilor parietale, de tavan, sau de podea.
Terminusul este reprezentat de un bloc de stâncă concreționat care delimitează două scurte și scunde pasaje de
galerie situate suprapus în plan vertical la cotele de - 3,5 m, respectiv - 6,3 m; în aceste puncte se atinge pragul
de impenetrabilitate.
Peştera a fost descoperită de Clubul „Lanterna Magică” din Halmeu şi a fost recartată la un grad superior de
precizie de Tr. Minghiraş, O. Negrean şi B. Drencze (Clubul de Speologie „Montana” din Baia Mare), în 27 iunie
2009.
Peștera Șura Dracului (fig. 28-32)
Este o cavitate dezvoltată în calcare dolomitice, o peşteră formată dintr-o galerie unică, fosilă şi pronunţat
ascendentă. Direcţia generală a peşterii are orientarea NNE–SSV, dezvoltarea este de 24,1 m, iar denivelarea
maximă pozitivă de +5,7 m. Dezvoltarea peşterii s-a făcut predilect pe o direcţie dată de o fisuraţie preexistentă,
aspect uşor observabil în tavanul galeriei. Intrarea impozantă cu aspect de ogivă are înălţimea de 8 m şi lăţimea
de 6 m. Urmează un tronson de galerie ascendent până la cota +4,4 m, cu lungimea de 10 m, tronson în capătul
căruia înălţimea şi lăţimea galeriei se reduc până la 3 m. Pe aceeaşi direcţie podeaua devine orizontală şi galeria
continuă încă 2,5 m, închizându-se în formă de fund de sac. Tot în aceeaşi direcţie, dar deasupra ultimului sector
descris, la cota de +5,7 m – punctul de denivelare maximă a peşterii – există un scurt şi scund sector de galerie
care se închide tot în fund de sac. Din capătul sectorului de 10 m, dar înspre SE urmează pe o lungime cca 2,5 m
un scund pasaj care ne conduce înspre două diverticule paralele. Acestea se dezvoltă tot pe direcţia NNE–SSV,
au înălţimea de 0,8 m, lăţimea de 0,4, respectiv 0,7 m, iar după circa 2,5 m devin impenetrabile la cota de +5,3 m.
Pe alocuri, pereţii galeriei sunt tapetaţi cu anumite concreţiuni, fiind prezente formaţiuni de tipul stalactitelor,
stalagmitelor, stilolitelor, coloanelor, draperiilor, odontolitelor, iar umplutura este formată din bolovani, pietriş
de desprindere, galeţi, material dezagregat, pământ.
Peştera a fost explorată şi recartată la un grad superior de precizie de către R. Todoran, M. Todoran, R. Cl.
Mureşan şi Tr. Minghiraş (Clubul de Speologie Montana Baia Mare) la 24 iulie 2011.

18 Ferenczi 1976, 44-46.
19 Maxim 1999, 180, nr. 856 și Bobînă 2009, 13, nr. 33 atribuie stațiunea din care provin fragmentele ceramice epocii neoeneolitice.
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Die Steinmauer von Sălnița-Custura Cetățelei
(Zusammenfassung)
Die Verfasser legen ein Trockenmauerwerk vor, das 2013 nordöstlich von der Ortschaft Sălnița, auf einer
schwer zugänglichen, Custura Cetățelei genannten Anhöhe im Lăpuș-Defilee entdeckt wurde.
Weder die Datierung der Errichtung noch ihre Deutung können mit Gewissheit bestimmt werden. Die Verfasser setzen voraus, dass sie in das Mittelalter datiert und als Stützmauer für eine ebenfalls künstlich angelegte
flache Erdplattform diente.
Es werden auch zwei Höhlen beschrieben, die sich in der Nähe der Custura Cetățelei-Anhöhe befinden und
eventuell als Zufluchtsstätte benutzt wurden.
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Fig. 1. Sălniţa-Custura Cetăţelei (foto L. P. Goja).
Fig. 2. Sălniţa-Custura Cetăţelei (foto aerian, autor necunoscut).
Fig. 3. Harta sectorului Defileului Lăpuşului cu Custura Cetăţelei (realizată de I. Pop).
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Fig. 4. Harta Custurii Cetăţelei (realizată de A. Mureşan).
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Fig. 5. Sălniţa. Şa de legătură înspre Custura Cetăţelei (foto Tr. Minghiraş).
Fig. 6. Sectorul de „gâtuire” a Custurii (foto Tr. Minghiraş).
Fig. 7. Sectorul de „gâtuire” a Custurii (foto C. Kacsó).
Fig. 8. Sectorul de „gâtuire” a Custurii (foto I. Pop).
Fig. 9. Zidul de piatră de pe Custura Cetăţelei (foto C. Kacsó).
Fig. 10. Zidul de piatră de pe Custura Cetăţelei (foto C. Kacsó).

111

11

12

13

14

15

Fig. 11. Zidul de piatră de pe Custura Cetăţelei (foto C. Kacsó).
Fig. 12. Zidul de piatră de pe Custura Cetăţelei (foto C. Kacsó).
Fig. 13. Zidul de piatră de pe Custura Cetăţelei (foto C. Kacsó).
Fig. 14. Zidul de piatră de pe Custura Cetăţelei (foto C. Kacsó).
Fig. 15. Profilul zidului de piatră de pe Custura Cetăţelei (desen Z. Şomcutean).
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Fig. 16. Platforma de pe Custura Cetăţelei (foto C. Kacsó).
Fig. 17. Harta Custurii Cetăţelei cu amplasarea zidului de piatră şi a platformei (realizată de A. Mureşan).
Fig. 18. Sălniţa-Custura Cetăţelei. Vedere dinspre nord. Model 3D (realizat de A. Mureşan).
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Fig. 19. Sălniţa-Custura Cetăţelei. Vedere dinspre nord-est. Model 3D (realizat de A. Mureşan).
Fig. 20. Vârful Custurii Cetăţelei (foto I. Pop).
Fig. 21. Peştera Gaura din Cetăţeaua de la Vima Mică (foto Tr. Minghiraş).
Fig. 22. Peştera Gaura din Cetăţeaua de la Vima Mică (foto Tr. Minghiraş).
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Fig. 23. Peştera Gaura din Cetăţeaua de la Vima Mică (foto Tr. Minghiraş).
Fig. 24. Peştera Gaura din Cetăţeaua de la Vima Mică (foto Tr. Minghiraş).
Fig. 25 Peştera Gaura din Cetăţeaua de la Vima Mică (foto Tr. Minghiraş).
Fig. 26. Peştera Gaura din Cetăţeaua de la Vima Mică (foto Tr. Minghiraş).

115

116

27

Fig. 27. Harta Peşterii Gaura din Cetăţeaua de la Vima Mică (realizată de Tr. Minghiraş).
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Fig. 28. Peştera Şura Dracului (foto Tr. Minghiraş).
Fig. 29. Peştera Şura Dracului (foto Tr. Minghiraş).
Fig. 30. Peştera Şura Dracului (foto Tr. Minghiraş).
Fig. 31. Peştera Şura Dracului (foto Tr. Minghiraş).
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Fig. 32. Harta Peşterii Şura Dracului (realizată de Tr. Minghiraş).
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