
Neolitic. Cele mai vechi vestigii arheologice privind exploatarea sãrii din Europa au
fost descoperite pe teritoriul României. În staþiunile arheologice de la Lunca, Oglinzi ºi Þolici
(din jud. Neamþ) arheologii au investigat consistente depuneri neolitice aflate în vecinãtatea
imediatã a unor izvoare de apã sãratã. Cele mai timpurii urme de prezenþã umanã
descoperite în aceste staþiuni aparþin culturii Starcevo-Criº (o entitate cultural-teritorialã care
în mileniul VI î.Hr. ocupa spaþii ce se întind între nord-vestul Balcanilor ºi Nistru, purtãtorii
acestei culturi asigurând cea mai timpurie rãspândire în aceastã parte a Europei a economiei
care avea la bazã creºterea animalelor ºi cultivarea plantelor). Alãturi de urme arheologice
obiºnuite pentru aºezãrile caracteristice acestei culturi, în cele trei staþiuni au mai fost
descoperite numeroase urme de arsuri ºi depuneri de cenuºã în amestec cu lemn carbonizat.
În schimb, în aceste staþiuni nu au fost gãsite urme de locuinþe, iar numãrul oaselor de ani-
male descoperite a fost neobiºnuit de redus. Altfel vorbind, urmele descoperite, atestã pe de
o parte, activitãþi umane soldate de arderea cantitãþilor mari de lemn ºi folosirea recipien-
telor ceramice, iar pe de altã parte, sugereazã cã staþiunile respective au avut alte rosturi
decât cele de locuire propriu-zisã. Arheologii cred cã rostul principal al acestor staþiuni era
acela de a obþine sarea solidã prin fierberea apei sãrate.

Recent, posibile urme de exploatare a apei sãrate au fost descoperite în aºezarea
Olteni - “Nisipãrie” (jud. Covasna) situatã la cca. 1,5 km de un izvor de apã sãratã. Aºezarea
ocupã terasa înaltã din dreapta Oltului. În cuprinsul acestui sit au fost descoperite vestigiile
culturii ceramicii liniare cu note muzicale,  Boian-Giuleºti ºi Precucuteni. În stratul neolitic al
acestei aºezãri au fost descoperite câteva fragmente de posibile briquetage - recipiente de lut
de mici dimensiuni, cu piedestal ºi cu cupã conicã, similare întrucâtva cu cele eneolitice de la
Cacica, Solca ºi Lunca aparþinând culturii Cucuteni din Moldova ºi utilizate pentru obþinerea
din apã sãratã a unor calupuri relativ mici de sare solidã.

Eneolitic. La fel de consistente sunt mãrturiile arheologice privind exploatarea sãrii
datând din perioada urmãtoare, cea eneoliticã (mileniile V-IV î.Hr.). Unul dintre siturile
cele mai cunoscute în Europa din acea perioadã, care a furnizat vestigii directe ºi convingã-
toare ale exploatãrii sãrii, este cel de la Wieliczka. Acesta se aflã în sudul Poloniei, lângã
Cracovia, într-o zonã cu zãcãminte bogate de sare gemã ºi numeroase izvoare de apã sãratã.
Acest sit aparþine culturii Lengyel (aceasta, în mil. IV î.Hr., cuprindea o bunã parte a Europei
Centrale, vestigiile sale fiind rãspândite în principal pe teritoriul Ungariei, Slovaciei, Poloniei
ºi Ucrainei de vest). Cercetãrile arheologice efectuate la Wieliczka au scos la ivealã urmele
unor instalaþii destinate obþinerii sãrii solide din apã sãratã, prin evaporare, precum ºi
numeroase fragmente de vase miniaturale folosite pentru formarea unor calupuri mici de
sare solidã. Staþiuni eneolitice cu urme de exploatare a apei sãrate au fost cercetate ºi în
multe ale locuri din Europa. Totodatã, dupã cum aratã recentele cercetãri din Spania, în acea
perioadã se practica ºi exploatarea minierã a sãrii.

În ultimele trei decenii au fost descoperite ºi se aflã în curs de cercetare ºi vestigiile arhe-
ologice din eneolitic privind exploatarea sãrii în staþiunile de la Solca ºi Cacica, jud. Suceava,
precum ºi cele de la Lunca ºi Oglinzi, jud. Neamþ ºi Cucuieþi, jud. Bacãu, toate aparþinând culturii
Cucuteni. Aceasta din urmã, în mileniile V - IV î.Hr., cuprindea arealul vast dintre valea Oltului
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Superior ºi Nipru. Aceste staþiuni, dupã cum aratã cercetãrile efectuate, par sã fi fost specializate
în obþinerea sãrii solide din apa sãratã, prin evaporare. La Solca, Cacica ºi Lunca au fost
descoperite numeroase vetre ºi arsuri, aglomerãri impresionante de cenuºã ºi lemn ars, fãrã sã fi
fost surprinse urmele unor complexe de locuit. Totodatã, în perimetrul acestor staþiuni au fost
descoperite numeroase fragmente de vase ceramice, printre care se remarcã sute de fragmente
de la aºa-zisele briquetage - recipiente ceramice de mici dimensiuni, de formã conicã, cu piedestal
discoidal, similare cu cele de la Wieliczka. Aceastã categorie ceramicã, atestatã în apropierea mai
multor izvoare de slatinã, lipseºte în cea mai mare parte a aºezãrilor culturii Cucuteni.

Având în vedere tot contextul descoperirilor de la Cacica, Solca ºi Lunca, se poate
deduce cã, iniþial, apã sãratã a fost fiartã în vase ceramice de uz comun, de dimensiuni mari,
lucrate din pastã grosierã ºi având pereþii uºor poroºi. Fragmentele unor astfel de vase sunt
larg prezente în toate cele trei staþiuni. Vasele acestei categorii se potriveau foarte bine
pentru fierberea apei sãrate, întrucât, pe de o parte, pasta din care ele au fost lucrate rezista
bine la repetatele expuneri la foc, iar porozitatea pereþilor asigura evaporarea mai rapidã a
apei, ceea ce fãcea ca procesul de fierbere sã fie mai rapid ºi mai economic, în ceea ce
priveºte cantitatea combustibilului necesar. 

Prin fierbere în vase de uz comun ºi evaporare a celei mai mari pãrþi a apei, salinitatea
lichidului creºtea într-atât încât el se transforma într-o masã vâscoasã (huscã). Apoi, aceastã
huscã se turna în briquetage. Acestea din urmã, pline cu huscã, se puneau pe vetre fierbinþi, în
poziþie verticalã, unde stãteau pânã la transformarea huscãi în calupuri solide de sare.
Calupurile de sare solidã aveau formã conicã cu vârful rotunjit, fiind de dimensiuni aproxima-
tiv egale. Apoi, pentru eliberarea calupurilor de sare, briquetagele se spãrgeau. Nu s-a putut
încã stabili cu certitudine dacã calupurile de sare solidã se eliberau complet sau doar parþial de
“haina” briquetagelor. În orice caz, printre sutele de fragmente de briquetage descoperite la
Cacica, Solca ºi Lunca, nu s-a gãsit niciunul întreg. Mai mult, de cele mai multe ori, fragmentele
briquetagelor descoperite în staþiunile menþionate par sã provinã din pãrþile lor inferioare,
piedestalul ºi fundul. Acest din urmã fapt ar putea fi un indiciu cã oamenii nu stãruiau prea
mult sã elibereze calupurile complet, ci detaºau doar cea mai voluminoasã ºi grea parte a bri-
quetagelor.

Care sã fi fost rostul acelor calupuri mici de sare solidã? Pare puþin probabil cã oamenii
din perioada preistoricã evaporau apa sãratã ºi o transformau în calupuri de sare solidã
pentru consumul propriu. Le-ar fi fost mult mai uºor sã foloseascã în acest scop slatina lichidã,
aºa cum ea se gãseºte în izvoare. În orice caz, în prezent, în mediul rural, acolo unde existã
izvoare de slatinã, de cele mai multe ori, oamenii o folosesc ca atare pentru nevoile lor
gospodãreºti (gãtitul mâncãrii, conservarea slãninii, muratul legumelor, stropitul fânului,
tratamente medicale etc.). Extrem de rar oamenii sunt preocupaþi de obþinerea din slatinã a
sãrii solide. Atunci însã când recurg la acest procedeu, ei nu încearcã sã o transforme în
calupuri, utilizând doar sarea-praf. În aceste condiþii, cea mai plauzibilã interpretare a
calupurilor de sare pare a fi aceea cã ele erau destinate transportãrii în teritorii situate la
distanþe relativ mari de sursele de sare, în locuri unde sarea nu existã. Dupã cum indicã forma
ºi dimensiunile briquetagelor, se urmãrea obþinerea unor calupuri de sare identice ca formã,
dimensiuni ºi greutate. Se poate admite cã aceastã uniformitate avea ca scop folosirea sãrii
pentru niºte tranzacþii uºor cuantificabile. În acest sens, poate fi invocat faptul cã sarea, în
perioade diferite ºi în teritoriile cele mai îndepãrtate, juca adesea rolul monedei de schimb.
În Roma anticã, de exemplu, unul dintre mijloacele de remunerare a soldaþilor era sarea. ªi
în prezent, la unele comunitãþi “primitive”, sarea joacã rolul monedei de schimb. Poate fi
foarte sugestiv în acest sens faptul, atestat recent de antropologii francezi, cã în zilele noastre,
autohtonii din Papua Noua Guinee, dupã ce fac eforturi deosebite pentru a le obþine (prin
procedee diferite de cele atestate la Wieliczka, Solca, Cacica, Lunca ºi în alte câteva situri
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preistorice din Europa), folosesc calupurile de sare exclusiv pentru “cumpãrarea” porcilor.
În prezent, nu avem date care sã indice destinaþia geograficã exactã a calupurilor de

sare produse în staþiunile eneolitice din Moldova. Având în vedere însã unele observaþii de
ordin geografic ºi arheologic, este posibil cã acestea ajungeau, atât în aºezãri mai îndepãrtate
de surse de sare din Moldova, cât ºi, prin valea Bistricioarei, Bistriþei, Trotuºului, Uzului ºi
Oituzului, în teritoriile învecinate din sud-estul Transilvaniei lipsit de surse importante de
sare. O posibilã dovadã a traficului cu sarea dinspre Moldova Subcarpaticã în Depresiunea
Ciucului, pe valea Trotuºului, o pot constitui fragmente izolate de briquetage similare cu cele
din staþiunile citate din Moldova, descoperite în cadrul aºezãrii culturii Cucuteni de la
Pãuleni-Ciomortan (jud. Harghita), situatã la câþiva km de izvorul Trotuºului. Aceastã ipotezã
este cu atât mai plauzibilã cu cât în perioadele neoliticã ºi eneoliticã, Moldova ºi sud-estul
Transilvaniei aparþineau aceloraºi culturi arheologice, Starcevo-Criº ºi Precucuteni în neolitic
ºi Cucuteni-Ariuºd în eneolitic. De altfel, conform unor constatãri etnografice, în perioada
interbelicã, locuitorii din zona Tulgheºului obþineau sarea din zona Neamþului prin troc,
transportând-o pe plute trase contra curentului de boi sau cai pe Bistriþa ºi Bistricioara. 

În ceea ce priveºte exploatarea sãrii geme la suprafaþã sau la adâncime, în perioada
neoliticã ºi eneoliticã, deºi pare foarte posibil cã ea s-a practicat ºi pe teritoriul României,
deocamdatã nu dispunem de date certe în acest sens.

Dincolo de urme directe (explicite) privind exploatarea preistoricã a sãrii, mai existã
ºi o serie întreagã de vestigii indirecte (implicite, colaterale sau circumstanþiale) care, într-un
fel sau altul, scot în evidenþã aspecte legate de schimburi cu sare, unele practici rituale legate
de valoarea simbolicã a sãrii ºi altele.

În ceea ce priveºte schimburile cu sarea în perioada eneoliticã, aducem în discuþie
câteva observaþii privind una dintre cele mai importante aºezãri de tip Cucuteni-Ariuºd din
Transilvania - Pãuleni-Ciomortan (jud. Harghita). Aceastã aºezare se aflã pe una dintre cãile
naturale de comunicare între Depresiunea Cicului (unde sarea practic nu existã, însã existã
bogate zãcãminte de cupru) ºi zona Moineºti din Moldova Subcarpaticã (unde nu existã
cupru, în schimb este multã sare). Dupã toate aparenþele, prin locul unde se aflã aºezarea
Pãuleni-Ciomortan trecea una dintre cãile naturale (Bãlan - Oltul Superior - Pãuleni -
Ciomortan - Trotuº - Moineºti), prin care cuprul de la Bãlan (cca. 25 km nord de Pãuleni-
Ciomortan) ajungea în Moldova, iar sarea din Moldova ajungea în Depresiunea Ciucului.
Prin urmare, ipoteza conform cãreia unul dintre rosturile acestei aºezãri a fost tocmai acela
de a controla acest drum al sãrii ºi cuprului, pare foarte plauzibilã. În favoarea acestei ipoteze
pledeazã ºi câteva fragmente ceramice descoperite în aceastã aºezare care par sã provinã de
la briquetage perfect similare cu cele de la Solca, Cacica ºi Lunca. Prezenþa acestora în
aºezarea de la Pãuleni - Ciomortan, într-o zonã lipsitã de izvoare de apã sãratã ºi unde prob-
abilitatea apariþiei acestora este nulã, nu poate fi explicatã altfel decât prin faptul cã ele au
ajuns împreunã cu calupurile de sare din Moldova. Pe de altã parte, deºi pe versantul estic al
Carpaþilor Orientali, mai ales pe teritoriul jud. Bacãu, nu existã surse de cupru, în aºezãrile
culturii Cucuteni din acel areal, de exemplu în celebra aºezarea de la Poduri, frecvenþa
obiectelor de cupru este remarcabilã.

În aceeaºi ordine de idei, menþionãm ºi singurul mormânt aparþinând culturii
amforelor sferice (aproximativ a doua jumãtate a mileniului IV - începutul mileniului III î.Hr.)
descoperit în Transilvania - cel de la Sânmartin, jud. Harghita. Este sugestiv faptul cã locul
unde a fost descoperit acest mormânt se aflã în dreptul pasului Uz, care reprezintã una din-
tre cele mai facile cãi de comunicare între Depresiunea Ciucului, lipsitã de surse semnifica-
tive de sare, ºi zona Târgu Ocna din Moldova, deosebit de bogatã în sare. Prezenþa acestui
mormânt tocmai în dreptul acestui pas sugereazã cã purtãtorii culturii amforelor sferice
(bine prezentatã în Moldova Subcarpaticã) erau implicaþi în aprovizionarea populaþiei din
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Depresiunea Ciucului cu sarea din Moldova.
În ceea ce priveºte manifestãrile cu caracter ritual, legate într-un fel sau altul de sare,

aducem în discuþie depunerile rituale de la Mãrtiniº ºi Biborþeni. La Mãrtiniº (sat situat în
Valea Homoroadelor, jud. Harghita, unde existã numeroase manifestãri saline), dupã cum
relateazã J. Bányai, în timpul sãpãrii unui puþ de sare au fost gãsite câteva topoare de piatrã
confecþionate din serpentinã de culoare verde caracteristicã rocilor Persanilor de Nord ºi din
andezit negru de Harghita. Dupã toate probabilitãþile, în cazul de faþã avem de a face cu o
depunere ritualã lângã un izvor sãrat. La Biborþeni (jud. Covasna), într-o zonã aflatã la
graniþa dintre Depresiunea Baraolt - care este practic lipsitã de surse de sare - ºi Valea
Homoroadelor, unde manifestãrile saline sunt deosebit de bogate, a fost gãsitã o depunere
de caracter ritual aparþinând culturii Bodrogkeresztur. Székely Zsolt a gãsit aici, într-o groapã
circularã, douã vase ceramice, un topor masiv de cupru cu braþele în cruce, un topor-ciocan
din piatrã ºi douã lame mari de opal. Trebuie precizat cã, deºi locul unde s-a gãsit aceastã
depunere a fost cercetat, nu s-au descoperit alte elemente ale culturii Bodrogkeresztur, ceea
ce aratã cã acest complex nu aparþine vreunei locuiri ci reprezintã urme ale unei practici în
afara spaþiului locuit. Mai adãugãm ºi faptul cã aceastã depunere este unicã în toatã aria
culturii cãreia îi aparþine. Toate acestea indicã cã depunerea eneoliticã de la Biborþeni, dupã
toate probabilitãþile, reprezintã urmele unor practici (rituale?) legate de unele reglementãri
privind accesul dintr-o zonã lipsitã de sare într-o zonã bogatã în manifestãri saline.

Evident, interpretãrile de mai sus, într-o mãsurã oarecare, au caracter ipotetic,
urmând ca viitoarele cercetãri sã aducã noi argumente necesare.
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