Vestigiile arheologice privind exploatarea sãrii
pe teritoriul României în epoca bronzului

În epoca bronzului (mileniile III - II î.Hr.) anvergura exploatãrii sãrii pe teritoriul
Europei, în comparaþie cu epocile precedente, a crescut considerabil. În aceastã perioadã,
dupã cum aratã o serie de descoperiri arheologice din Europa de vest ºi centralã, exploatarea
apelor sãrate din izvoare de slatinã s-a practicat pe scarã tot mai largã. Totodatã, din aceastã
perioadã dateazã ºi vestigii arheologice privind obþinerea sãrii din apã marinã (peºtera
Ourania din Creta). În epoca bronzului, pe teritoriul Europei, a crescut semnificativ ºi
exploatarea minierã a sãrii. Cele mai relevante, bine cunoscute ºi emblematice am spune,
vestigii în aceastã privinþã sunt cele descoperite pe teritoriul Austriei, la Hallstatt.
La fel ca ºi în restul Europei, numãrul descoperirilor arheologice ce atestã exploatarea
sãrii în epoca bronzului pe teritoriul Românei, îl depãºeºte cu mult pe cel din perioada neoeneoliticã. Dacã pentru perioada neo-eneoliticã dispunem, deocamdatã, doar de materialele
arheologice ce vin în principal din Moldova Subcarpaticã ºi se referã exclusiv la exploatarea
apelor sãrate, arealul unor astfel de descoperiri din epoca bronzului mai cuprinde
Maramureºul, Transilvania ºi estul Munteniei. Mai mult, în timp ce datele arheologice din
neolitic ºi eneolitic de pe teritoriul României se referã doar la exploatarea apelor sãrate, cele
din epoca bronzului relevã ºi exploatãri miniere.
Mãrturiile arheologice directe referitoare la exploatarea sãrii în epoca bronzului pe
teritoriul României au fost descoperite în Moldova Subcarpaticã (Lunca, jud. Neamþ;
Cucuieþi, jud. Bacãu), în sud-estul Transilvaniei (Olteni ºi Zoltan, jud. Covasna), în centrul
Transilvaniei (la Valea Florilor, lângã Turda), în nord-estul Transivaniei (la Bãile Figa ºi
Sãsarm-Valea Slatinei, lângã Beclean), în Maramureº (Valea Regilor), în Bãrãgan (StelnicaGrãdiºtea Mare, Þãndãrei-Cherhanale ºi Bucu-Pochinã, jud. Ialomiþa), precum ºi într-o serie de
alte locuri.
Vestigiile referitoare la exploatarea apelor sãrate în epoca bronzului pe teritoriul
României se caracterizeazã printr-o serie de particularitãþi, în comparaþie cu cele din
eneolitic. Menþionãm întâi de toate cã majoritatea vestigiilor din epoca bronzului privind
exploatarea apei sãrate din România, cu excepþia celor de la Lunca, au fost descoperite
relativ recent ºi de-abia au intrat în “vizorul” specialiºtilor interesaþi în exploatarea
preistoricã a sãrii. În al doilea rând, subliniem cã pânã în prezent, pe teritoriul României, în
contexte din epoca bronzului, nu au fost descoperite “briquetage” pentru modelarea
calupurilor de sare. La acestea se mai adaugã ºi faptul cã vestigiile exploatãrii apei sãrate din
epoca bronzului pe teritoriul României apar nu numai în cadrul unor staþiuni specializate în
aceastã îndeletnicire, dar ºi în aºezãri “obiºnuite”, adicã cu urme de locuire propriu-zisã ºi cu
materiale atestând o serie de altele activitãþi (creºterea animalelor, cultivarea plantelor, confecþionarea uneltelor etc.).
Singurul sit din epoca bronzului interpretat ca fiind o staþiune specializatã eminamente în exploatarea apei sãrate este cel de la Lunca, jud. Neamþ. Depunerile din epoca
bronzului din acest sit îi aparþin culturilor Trzciniec-Komariv (aceasta, în sec. XVIII-XV î.Hr.,
acoperea o bunã parte a Poloniei, Ucraina Subcarpaticã ºi jumãtatea de nord a Moldovei) ºi
culturii Noua (o manifestare cultural-cronologicã ce în sec. XV-XII î.Hr. ocupa teritoriul
dintre Nistru ºi Apuseni). Aceste depuneri, aidoma celor eneolitice din aceeaºi staþiune,
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conþin multe arsuri ºi cantitãþi importante de cenuºã în amestec cu lemn ars, urme ce au fost
puse de cercetãtori pe seama arderii unor mase importante de lemn necesarã fierberii apei
sãrate. Totodatã, în aceste depuneri nu au fost identificate vase confecþionate special pentru
fierberea apei sãrate. Se pare cã în acest scop au fost folosite vase ceramice de uz comun. De
altfel, ceramica din epoca bronzului de la Lunca include o gamã completã de tipuri ºi forme,
inclusiv recipiente mici (cãni ºi ceºti). Aceastã din urmã observaþie ar putea pune sub
semnul întrebãrii opinia, conform cãreia, staþiunea Lunca era specializatã exclusiv în
exploatarea sãrii.
Unele vestigii din epoca bronzului târziu din sud-estul Transilvaniei ºi Bãrãgan par sã
dezvãluie ºi o modalitate de obþinere a sãrii solide din apã sãratã diferitã de cea consemnatã
la Lunca. Astfel, în aºezãrile culturii Noua de la Olteni - “Cariera de Nisip” ºi Zoltan “Nisipãrie”, jud. Covasna, situate în apropierea unui izvor de apã sãratã, precum ºi în
aºezãrile culturii Coslogeni (o manifestare arheologicã rãspânditã în estul Munteniei ºi
Dobrogea, înruditã cu cultura Noua ºi datând din aceeaºi perioadã) de la Bucu-Pochinã,
Þãndãrei-Cherhanale ºi Stelnica-Grãdiºtea Mare (jud. Ialomiþa), aflate în zone cu probabilitatea ridicatã a apariþiei unor astfel de izvoare, vestigiile arheologice legate, dupã toate
aparenþele, de evaporarea apei sãrate, au fost gãsite în poziþie secundarã. În unele gropi
menajere ale acestor aºezãri, au fost descoperite cantitãþi importante de cenuºã în amestec
cu lemn ars, împreunã cu fragmente masive ale unor recipiente de mari dimensiuni.
Recipientele respective au fost lucrate din lut în amestec cu pleavã, având pastã poroasã.
Atât cât se poate deduce din fragmentele gãsite, ele erau compuse din cupã de formã ovalã,
lungã de cca. 1 m ºi latã de cca. 0,5 m, având fundul sferic ºi cu postament înalt prins de inferiorul cupei. La unele din aceste reci-piente postamentele au fost modelate în forma unor
plãci masive verticale dispuse în “H”, iar la altele - în forma unor picioare groase circulare
sau dreptunghiulare în secþiune. În aºezarea culturii Noua de la Zoltan-“Nisipãrie” (jud.
Covasna), fragmente ale unui astfel de recipient au fost gãsite într-o groapã circularã puþin
adâncã, plinã de cenuºã ºi fragmente de lemn carbonizat, descoperitã la baza unui “cenuºar”
- o aglomerare, groasã de peste 3 m, de cenuºã ºi lemn ars.
Observãm cã în toate cazurile de mai sus avem de-a face cu fragmente ale unor obiecte
rupte, aruncate (depuse?) în gropi, împreunã cu resturile de ardere ale unor cantitãþi importante de masã lemnoasã. Pentru interpretarea corectã a acestor obiecte apelãm la analogiile
care provin din contexte mai relevante. Invocãm în acest sens obiecte similare descoperite
într-o serie de ateliere de obþinere a sãrii solide din apa sãratã de origine marinã ºi din izvoare,
cercetate în sud-estul Angliei ºi încadrate în principal în prima jumãtate a mileniului I d.Hr.
Conform analizelor efectuate de specialiºtii britanici, aceste obiecte au fost folosite pentru
evaporarea apei sãrate. Deºi obiectele de acest tip din Anglia au câteva deosebiri faþã de cele
din România (printre care menþionãm faptul cã aveau “piedestale” distincte, neprinse de
cupe), însã din punct de vedere funcþional, aceastã analogie pare foarte potrivitã.
Dincolo de aceste analogii, în favoarea interpretãrii recipientelor de la Olteni “Cariera de Nisip”, Zoltan - “Nisipãrie”, Bucu-Pochinã, Þãndãrei-Cherhanale ºi StelnicaGrãdiºtea Mare ca fiind destinate obþinerii sãrii solide din apã sãratã, se mai poate aduce în
discuþie ºi faptul cã, pânã acum în cadrul culturilor Noua ºi Coslogeni, cu excepþia aºezãrilor
citate, astfel de obiecte nu au fost descoperite. Întâmplãtor sau nu, aceste obiecte au fost
descoperite numai în aºezãri aflate în zone cu probabilitatea ridicatã de apariþie a izvoarelor
cu apã sãratã. În aceastã privinþã se impune o precizare. Astfel, puþul cu apã sãratã de la
Olteni se aflã, în prezent, la o distanþã de cca. 1,5 km de la aºezarea Olteni - “Cariera de
Nisip” ºi cca. 5 km de la aºezarea Zoltan - “Nisipãrie”. Existenþa acestui puþ se datoreazã
faptului cã la un moment dat în acel loc a apãrut un izvor de apã sãratã cauzat de curenþi
subterani de apã ce ating formaþiuni geologice conþinând sarea (în cazul de faþã argilã
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sãratã). Acest izvor, datoritã oscilaþiilor curenþilor subterani, oricând poate sã se opreascã.
Totodatã, alt izvor de apã sãratã poate sã aparã la distanþe mai mult sau mai puþin apropiate
sau îndepãrtate de locul unde izvorãºte apa sãratã în prezent. Curenþii de apã sãratã pot fi
atinºi ºi în timpul unor sãpãturi, mai mult sau mai puþin adânci. Prin urmare, este posibil ca
în vremuri îndepãrtate, izvorul sau izvoare de apã sãratã sã se fi aflat mai aproape de
aºezãrile Zoltan - “Nisipãrie” ºi Olteni - “Cariera de Nisip”. În cazul celor trei aºezãri ale culturii Coslogeni din Bãragan precizãm cã una dintre acestea, Þãndãrei - Cherhanale, se aflã
în apropierea lacului cu apã sãratã Strachina. În prezent, în împrejurimile celorlalte douã
aºezãri nu se cunosc izvoare de apã sãratã. Însã faptul cã în Bãrãgan existã izvoare de apã
sãratã face posibilã apariþia izvoarelor de apã sãratã ºi în zonele acestor aºezãri.
În ceea ce priveºte exploatarea minierã a sãrii rocã pe teritoriul României în epoca
bronzului, vestigiile în acest sens provin deocamdatã exclusiv din Transilvania ºi Maramureº.
În anul 1817, în zona Maramureºului, la Ocna Slatina, în aºa-numita “Valea Regilor”,
cu prilejul sãpãrii unei galerii de drenaj în dreptul exploatãrii “Francisc”, în exploatãri
subterane, de forme neregulate, sãpate la adâncimi nu prea mari, de cca. 10-13 m, cu un
diametru de cca. 13 m ºi cu o adâncime a excavaþiei de pânã la 5 m, au fost descoperite o
serie de obiecte utilizate pentru exploatarea sãrii. Obiectele descoperite constau din unelte
din lemn, între care un jgheab ºi frânghii de iutã, utilizate probabil la ridicarea blocurilor la
suprafaþã. În aceeaºi zonã au fost identificate în anii 1846 ºi 1847 puþuri, având secþiunea
pãtratã ºi armate cu grinzi din lemn de esenþã tare (fag sau stejar).
E. Preissig a susþinut opinia potrivit cãreia sarea s-a exploatat în Maramureº încã din
epoca bronzului, evident în locuri mai uºor accesibile, el oferind în plus o valoroasã reconstituire graficã privind tehnici de havare a masivului de sare cu apã dulce, care a fost dirijatã
cu “instalaþii” primitive. Pânã de curând, în literatura de specialitate nu au existat informaþii
despre soarta obiectelor descoperite la Valea Regilor ºi de aceea acestora nu li s-a acordat
importanþa cuvenitã. Din ghidul Muzeului Naþional de Geologie din Budapesta, editat în
anul 1909, reiese însã cã nu numai obiectele descoperite în salina preistoricã de la Valea
Regilor au fost salvate ºi transportate la Budapesta, dar ºi o porþiune a masivului de sare cu
adânciturile rezultate în urma acþiunii apei dulci. În singura fotografie cunoscutã despre
aceastã descoperire se mai poate distinge cu uºurinþã jgheabul prevãzut cu cepuri, scãri ºi
odgoane de coborât în puþ, lemne de armãturã, lopeþi de tip “vâslã” ºi un ciocan din lemn.
Din pãcate, obiectele descoperite la Valea Regilor au dispãrut în timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial.
La Valea Florilor (jud. Cluj) au fost descoperite în 1938, cu ocazia unor lucrãri de
extindere a terasamentului cãii ferate în perioada interbelicã mai multe puþuri astupate în
masivul de sare (“Salzstock”), situat aici aproape la suprafaþã. Pe fundul unui astfel de puþ,
situat la o adâncime de 8-10 m de la suprafaþã, cu pereþii circulari, cãptuºiþi cu o împletiturã
de nuiele din care s-au pãstrat câteva porþiuni, s-au gãsit într-un material argilos sãrat nouã
unelte lucrate exclusiv din lemn: o cazma, trei lopeþi de diferite forme ºi dimensiuni, un fel
de ciocan de sare format dintr-un mâner ºi un braþ-ciocan din lemn de frasin, care iniþial
putea sã fi fost prevãzut cu un vârf metalic (bronz ?), patru pârghii, din care una prevãzutã
cu un cârlig, ºi o troacã. În literatura de specialitate se mai afirmã cã alãturi de aceste obiecte
ar fi fost gãsitã ºi o râºniþã din tuf vulcanic având orificiul trilobat. Dupã afirmaþiile muncitorilor care au efectuat aceste sãpãturi, în puþurile strãpunse ar fi apãrut mai multe troace.
În urma investigaþiei efectuate de V. Wollmann în anul 1994 în casa profesorului I. Al. Maxim
au fost gãsite, pe lângã exemplarul publicat, încã douã troace, asemãnãtoare ca ºi construcþie,
dar într-o stare de conservare deplorabilã. Troacele erau scobite într-un trunchi de copac
descojit (probabil tei) de circa 40 cm în diametru, având iniþial 2 m lungime, adâncimea ºi
lãrgimea fiind de circa 20 cm. Fundul lor prezenta, pe linia sa medianã, cam din 15 în 15 cm
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distanþã, o serie de orificii de circa 3 cm în diametru. În aceste orificii erau introduse tuburi
(cepuri) din lemn de soc. Cert este cã I. Al. Maxim a recunoscut destinaþia “troacei gãurite
din lemn, cu tuburi din lemn de soc, folositã pentru detaºarea prin havare a blocurilor de sare
prin dizolvare în exploatãrile subterane”.
I. Al. Maxim considera, pe baza formei râºniþei care este tipicã pentru Latène-ul dacic
târziu, cã depozitul cu unelte miniere de la Valea Florilor dateazã din Latène-ul târziu,
atribuindu-l populaþiei dacice, atribuire preluatã ºi de alþi specialiºti. O analizã C14 efectuatã
recent pe una dintre trocile din lemn descoperite la Valea Florilor a furnizat însã o datã mult
mai veche, care plaseazã începuturile exploatãrilor de aici în epoca bronzului târziu, proba
respectivã indicând intervalul 1420-990 î. Hr. Se naºte desigur întrebarea cum poate fi explicatã contradicþia dintre vechimea datãrii obþinute prin analiza C14 ºi prezenþa în cadrul lotului de obiecte de la Valea Florilor a unei râºniþe de mânã, care tipologic poate fi cu greu datatã
mai devreme de cea de-a doua vârstã a fierului. Acesta a constituit de altfel ºi principalul argument în favoarea atribuirii exploatãrilor de la Valea Florilor civilizaþiei dacice. Existã mai
multe aspecte care trebuie avute în vedere pentru o posibilã explicaþie. În primul rând este
vorba despre faptul cã nu existã observaþii suficient de solide (fotografii sau desene din
momentul descoperirii) care sã ne asigure asupra caracterului unitar al lotului de obiecte, ele
putând fi gãsite fie în puþuri diferite, fie în acelaºi puþ, dar la adâncimi diferite. În al doilea
rând, prima publicare a pieselor de la Valea Florilor nu a cuprins toate obiectele gãsite în 1938
ºi ea a fost fãcutã la mare distanþã în timp (peste trei decenii) de la momentul descoperirii,
ceea ce a putut genera anumite afirmaþii eronate sau imprecise. Un al treilea aspect care nu
trebuie pierdut din vedere este însã cel care priveºte zona din care s-a prelevat proba ºi mai
ales vârsta copacului din care a fost confecþionatã unealta de la Valea Florilor.
În nord-estul Transilvaniei, în partea de vest a judeþului Bistriþa-Nãsãud aproximativ
la jumãtatea distanþei între oraºul Beclean ºi satul Figa, într-o depresiune în formã de pâlnie
cu diametrul de cca. 500 de m, se aflã situl arheologic Bãile Figa. Situl cuprinde partea superioarã a vãii unui pârâu cu apã sãratã ºi acoperã o arie de aproximativ 260 m (nord - sud) x
160 m (est - vest). Aproape pe toatã întinderea pantei dulci din dreapta pârâului se observã
numeroase cavitãþi ºi movile. Câteva dintre astfel de cavitãþi se observã ºi în stânga pârâului,
iar de-a lungul acestuia, pe ambele maluri ale sale, se observã “valuri” discontinui de pãmânt,
care par sã fi fost depuse în urma unor excavãri ce au contribuit la formarea albiei pârâului.
Aceste cavitãþi ºi movile, dupã toate probabilitãþile, sunt urme ale unor sãpãturi de extragere
a sãrii, neexistând deocamdatã date concludente privind vechimea lor.
În albia pârâului se observã numeroase elemente de construcþii ºi amenajãri din lemn
(peste 460 de pari, bârne, scânduri ºi þãruºi). Cele mai frecvente sunt pari înfipþi în pãmânt,
uneori cu vãdite urme de lovire în vârf cu scopul înfigerii lor în pãmânt. Parii sunt fie izolaþi
fie dispuºi în ºiruri sau aglomerãri de diverse forme ºi dimensiuni. În partea superioarã a cursului principal al pârâului se observã o aglomerare compusã din 15 pari despicaþi, alãturaþi,
înfipþi adânc în fundul pârâului ºi care par sã fi format gura unui puþ, iar la capãtul sudic al
sitului se observã o grupare aparent haoticã a unor pari înfipþi în fundul pârâului care par sã
indice existenþa unei construcþii de dimensiuni mai mari. Uneori de-a lungul malului se
observã “pereþi” din scânduri masive alãturate, înfipte vertical în pãmânt. În alte cazuri astfel
de “pereþi” sunt dispuºi perpendicular pe cursul pârâului ºi dau impresia unor stavile. Pe tot
cursul pârâului se întâlnesc ºi bârne masive, în poziþie culcatã, dispuse paralel, oblic sau
transversal pe cursul pârâului. Câteodatã, de ambele laturi ale unor astfel de bârne au fost
surprinºi þãruºi înfipþi în pãmânt, probabil cu scopul fixãrii acestora. În vara anului 2006
echipa de cercetare româno-britanicã, condusã de A. F. Harding ºi V. Cavruc, a colectat o
serie de probe de la aceste construcþii ºi amenajãri. ªase dintre acestea au fost analizate prin
metoda C 14, în laboratorul din Groningen. Conform acestor analizele, cinci probe dateazã
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aproximativ din anul 1000 î.Hr., iar una aproximativ din anul 500.
În albia Pârâului Sãrat, cu diverse ocazii, au mai fost gãsite o serie de elemente componente ale unor instalaþii de lemn, precum ºi unelte de piatrã, legate, dupã toate probabilitãþile, de exploatarea sãrii. Astfel, în anul 1977 geologul Ioan Chintãuan a descoperit în
partea superioarã a albiei pârâului o aºa-zisã troacã de lemn care în momentul descoperirii
se afla în poziþia oblicã, astfel încât la suprafaþa pârâului se observa numai capãtul afectat al
acesteia, restul piesei aflându-se adânc în fundul mâlos al pârâului. Descoperitorul acestei
“troace” a comparat-o cu obiectul similar descoperit în Valea Florilor. În mai 2005, Ioan
Chintãuan a scos “troaca” din fundul Pârâului Sãrat, constatându-se cu acel prilej gradul
foarte bun de conservare a acesteia. Aidoma troacei de la Valea Florilor, ea era scobitã
într-un trunchi de copac (pin ?). Fundul “troacei” este aplatizat din exterior prin cioplire, iar
capãtul întreg a rãmas circular în secþiune ºi poartã pe dosul sãu urmele unei ciopliri transversale foarte îngrijite. În interior, pe partea medianã a fundului, “troaca” are un rând de
orificii de formã pãtratã, dispuse la distanþe relativ egale între ele. Pe partea pãstratã a
troacei se observã 17 de astfel de orificii. În fiecare orificiu al troacei au fost introduse
“cepuri” lucrate din lemn de soc. Cepurile au capetele superioare îngroºate ce împiedicã trecerea lor prin orificiu, iar imediat sub vârful îngroºat capãtã secþiune pãtratã cu dimensiunile
egale cu cele ale orificiilor “troacei”, detaliu ce asigura închiderea strânsã a orificiilor prin
aceste cepuri. Spre capãtul inferior cepurile se subþiazã ºi devin circulare în secþiune. Toate
cepurile sunt perforate central-longitudinal. Dincolo de elemente similare cu cele ale
troacei de la Valea Florilor, în perforaþiile unora dintre cepuri de soc ale troacei de la Bãile
Figa au fost introduse sfori de cânepã împletite din douã fire.
În 2005, în cadrul unui proiect de cercetare româno-britanic, finanþat de Academia
Britanicã, în laboratorul din Groningen au fost efectuate douã analize C 14 asupra unor fragmente ale troacei din Bãile Figa, fiind stabilitã vârsta acesteia la cca. 3000 de ani, adicã în
jurul anului 1000 î. Hr. Aceastã datare se potriveºte întrucâtva ºi cu rezultatele analizei C 14
efectuatã în SUA asupra fragmentelor uneia dintre “troacele” de la Valea Florilor. În vara
anului 2006, A.F. Harding ºi V. Cavruc au identificat la Bãile Figa cel puþin încã trei piese
oarecum similare cu troaca de mai sus. Una dintre ele se aflã la câþiva metri mai jos de
izvorul principal al Pârâului Sãrat. În interiorul acestei piese a fost gãsit un tub de lemn de
mici dimensiuni. Alt obiect asemãnãtor a fost identificat în imediata apropiere de locul unde
a fost descoperitã troaca; cea de-a treia piesã se aflã lângã izvorul afluentului drept al pârâului, în poziþie secundarã, alãturi de un jgheab de lemn, ºi este acoperitã de pãmântul excavat
relativ recent pentru amenajarea rudimentarã aici a unui bazin. Tot atunci V. Cavruc ºi A.F.
Harding au descoperit în diverse locuri ale cursului principal al Pârâului Sãrat câteva unelte
de piatrã: un fragment de topor cu gaura de înmãnuºare, câteva ciocane masive aparþinând
categoriei cunoscutã în literatura de specialitate a ciocanelor de minerit, precum ºi douã dãlþi.
Majoritatea ciocanelor de minerit de la Figa au canale gravate necesare legãrii acestora de
cozi. La ce au fost folosite în mod concret aceste ciocane? La spargerea blocurilor de sare?
La înfigerea parilor în pãmânt? Sau poate pentru alte scopuri? Rãspunsul la aceste întrebãri
poate fi dat doar dupã ce prin cercetãrile sistematice se va clarifica contextul arheologic ºi
geologic mai precis cãruia îi aparþin aceste obiecte. Încã nu s-a stabilit cu certitudine dacã
aceste obiecte sunt sau nu contemporane cu construcþiile ºi amenajãrile de lemn.
Deocamdatã, referitor la destinaþia ºi încadrarea cronologicã a acestor ciocane nu avem alte
date decât cele pe care ni le oferã analogiile existente în alte locuri. Acestea sugereazã cã ciocanele de la Bãile Figa dateazã din epoca bronzului ºi cã ele au fost destinate exploatãrii
miniere a sãrii. În aceste condiþii, este foarte probabil ca ciocanele sã fi fost contemporane
cu troaca.
Troace sau jgheaburi din lemn asemãnãtoare celor de la Valea Florilor ºi Figa au fost
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descoperite ºi la Ocna Dejului, într-o exploatare de sare de adâncime cu vechime apreciabilã,
care este în prezent greu de localizat precis. Este vorba despre douã jgheaburi din lemn, dintre care unul prevãzut cu orificii în care s-au introdus cepuri de lemn de soc.
Toþi specialiºtii care s-au referit în decursul anilor la aceste troace, cred cã acestea au
fost utilizate pentru exploatarea sãrii. Însã opiniile în ceea ce priveºte funcþionalitatea lor
sunt contradictorii. Astfel, I. Al. Maxim, F. Wollman ºi A. Rustoiu susþin cã acestea au fost
utilizate pentru dirijarea jeturilor de apã cu care se sãpau havajele pentru desprinderea
blocurilor de la masivele de sare. Conform acestui punct de vedere, dupã atingerea aflorimentului de sare, la adâncimi de pânã la 10 m, se montau jgheaburi pe suporþi de lemn
pentru aducerea apei de la suprafaþã. Pe fundul jgheaburilor erau fixate la anumite intervale
cepuri gãurite, strãbãtute de fibre nelignificate din tulpinã de tei. Prin deschiderea sau
închiderea cepurilor, precum ºi prin mutarea periodicã a jgheaburilor, jeturile de apã erau
conduse la locul dorit, apa dulce provocând havaje verticale sau orizontale. În schimb, I.
Chintãuan crede cã obiectele de acest tip au fost folosite pentru evaporarea apei sãrate.
Sforile descoperite în interiorul troacei de la Bãile Figa par sã fie unul dintre argumentele în
acest sens. Pe de altã parte, prezenþa în cadrul aceluiaºi sit a ciocanelor de minerit înclinã balanþa în favoarea destinaþiei lor miniere. Însã, soluþia definitivã va veni o datã ce vor fi asigurate date mai sigure privind contextele arheologice ale unor astfel de piese. Sunt necesare
de asemenea ºi unele experimente în acest sens.
Urmele exploatãrii miniere a sãrii din perioada preistoricã au fost gãsite ºi zona Ocna
Mureº (jud. Alba). In studiul sãu din 1867 “Alter der Karpatischen Salinen” Pošepný aminteºte
un fragment de râºniþã descoperit la Ocna Mureºului alãturi de obiecte de bronz. M. Roska
aminteºte ºi el despre descoperirea în ocna veche a unor urme de exploatãri preistorice,
constând dintr-un ciocan de piatrã ºi un celt de bronz. La Ocna Mureº se afla în perioada
romanã antica localitate Salinae, care apare figuratã pe Tabula Peutingeriana între Brucla ºi
Potaissa. Tocmai din acest motiv, un lot de unelte din lemn descoperite în împrejurãri neclare
în perioada interbelicã ºi ajuns în colecþia muzeului din Alba Iulia, a fost considerat pânã de
curând ca aparþinând perioadei romane. Este vorba despre o lopatã cu mâner scurt, mai
multe lopeþi plate de tip “vâslã”, un soi de “satâr” cu mâner, douã bucãþi de lemn cu capetele
încovoiate, probabil tãlpi de sanie pentru transportarea blocurilor de sare, icuri de tip panã
ºi un târnãcop primitiv, având vârful dintr-un corn retezat de bovinã, în care intra un mâner
din lemn. Alte piese sunt din pãcate prea fragmentare pentru a li se mai putea stabili
funcþionalitatea. Uneltele par mai primitive decât cele cunoscute de la Valea Florilor, iar
piesa cu vârf de corn dovedeºte, în opinia noastrã, cã la epoca respectivã metalul nu era
cunoscut sau era, în orice caz, mai greu accesibil. Pânã la obþinerea rezultatelor analizelor
radiocarbon, considerãm cã uneltele de la Ocna Mureº aparþin foarte probabil tot epocii
bronzului. În zona Ocna Mureºului, la Uioara de Jos, au fost observate, cu ocazia unor
surpãri de teren, posibile urme de minerit constând din gropi care au putut fi urmãrite pânã la
adâncimea de 3 m. În literatura de specialitate se afirmã cã ar putea fi probabil vorba despre
vechi exploatãri de sare gemã iar în imediata lor apropiere s-au semnalat urme de locuire ale
culturilor Coþofeni (eneolitic târziu) ºi Wietenberg (epoca bronzului mijlociu ºi târziu).
De la Turda provine o lopãþicã de lemn cu mâner scurt, identicã cu exemplarul de la
Ocna Mureº, ea fiind descoperitã de István Teglás împreunã cu alte unelte de lemn în anul
1902, cu ocazia îndepãrtãrii depunerilor de la o veche exploatare saliferã din zonã. Ele ar
putea data tot din perioada preistoricã, deºi descoperitorul le considerã romane.
Recent, în cadrul unui proiect de cercetare româno-britanic, în nord-estul
Transilvaniei, a mai fost descoperit un sit din epoca bronzului care, dupã toate probabilitãþile
a fost legat de exploatarea sãrii. Este vorba de situl Sãsarm - Valea Slatina ce se aflã în partea
de vest a judeþului Bistriþa-Nãsãud. Urmele din epoca bronzului au fost descoperite în valea
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pârâului cu apã sãratã Valea Slatinei, în imediata apropiere a unei fântâni cu apã deosebit de
sãratã. Cea mai importantã concentrare a urmelor acestei staþiuni se observã între cursul
principal al pârâului ºi un mic afluent al acestuia, într-o micã depresiune de cca. 40 x 30 m,
delimitatã de malul abrupt ºi de pantele accentuate ale dealului. Aici, urmele staþiunii se
prezintã sub forma a trei pete oval-rectangulare de pãmânt negru în amestec cu cenuºã, lemn
carbonizat, mici bucãþi de lut ars ºi numeroase fragmente de vase ceramice. În imediata
apropiere, la nord de aceastã concentrare, în malul abrupt ºi înalt al pârâului, la adâncimea
de cca. 4 m de la vârful acestuia, cca. 0,5 - 1 m deasupra nivelului apei, se observã o dungã
orizontalã de pãmânt de culoare cenuºie, lungã de cca. 4 m ºi groasã pânã la 0,6 m. În cuprinsul acestei dungi se observã fragmente ceramice asemãnãtoare cu cele din concentrãrile de
mai sus, precum ºi câteva mici bucãþi de lemn. Fragmente ceramice izolate din epoca
bronzului apar ºi mai jos, de-a lungul pârâului, pe o lungime de cca. 50 de m.
Toate acestea par sã indice cã depunerile din epoca bronzului se aflã în poziþie
secundarã, datoratã probabil alunecãrilor de teren ºi exploatãrilor miniere a sãrii, iar locul
iniþial al staþiunii trebuie sã fi fost mai sus pe panta dealului.
Ceramica din epoca bronzului, sub aspect stilistic, pare unitarã. Fragmentele
descoperite provin exclusiv de la recipiente din pastã grosierã lucrate cu mânã, suprafaþa lor
adesea purtând striaþii sau urme de prelucrare cu mãturicea. Unele fragmente prezintã elemente de decor - brâuri orizontale în relief, iar uneori ºi impresiuni ale sforii rãsucite. Dupã
toate aceste caracteristici, ceramica de la Sãsarm - Valea Slatina poate fi atribuitã fazei finale
a epocii bronzului timpuriu (aproximativ între anii 2200 ºi 2000 î.Hr.).
Trebuie precizat cã aproape pe toatã întinderea pârâului apar urmele unor construcþii
ºi amenajãri din lemn, unele dintre acestea provenind de la galerii de exploatare a sãrii. Din
observaþiile de teren nu s-au putut încã desprinde concluzii certe privind raportul cronologic dintre urmele construcþiilor ºi ale amenajãrilor din lemn cu vestigiile preistorice din acest
sit. Se pare totuºi cã urmele din epoca bronzului sunt anterioare tuturor construcþiilor ºi
amenajãrilor din lemn de aici. Nu dispunem încã de date certe privind vârsta urmelor de
construcþii ºi amenajãrilor de lemn. Toate acestea fac ca interpretarea urmelor din epoca
bronzului descoperite la Sãsarm - Valea Slatina, ca fiind legate de exploatarea surselor locale
de sare rãmâne pur ipoteticã. Cert este însã cã situl de la Sãsarm - Valea Slatina prezintã
interes major în ceea ce priveºte cercetarea arheologicã referitoare la exploatarea sãrii din
preistorie pânã în prezent.
Unele vestigii indirecte precum ºi unele observaþii de ordin contextual pun în luminã
o serie de alte aspecte ºi implicaþii ale exploatãrii sãrii din epoca bronzului pe teritoriul
României.
Prima categorie de vestigii de acest gen o reprezintã numeroasele depozite de obiecte
de bronz descoperite în imediata apropiere a surselor de sare. Primele semnalãri ale unor
astfel de depozite dateazã încã din sec. XIX ºi se referã la descoperirea unor obiecte din
bronz la Coºtiui în anul 1863 într-o minã de sare la adâncimea de 16 m în apropierea
dealului “Calvaria” (depozitul Coºtiui I, format din douã celturi, o secerã cu butoni ºi douã
brãþãri). Pentru epoca bronzului târziu din Transilvania s-a afirmat în repetate rânduri
existenþa unei legãturi între marile depozite-turnãtorii de bronzuri descoperite la Uioara de
Sus, ªpãlnaca sau Aiud ºi zãcãmintele de sare din zonã. Dacã depozitul de la Uioara de Sus
ºi cele douã de la ªpãlnaca, pot fi puse în legãturã cu marile zãcãminte de la Ocna-Mureº,
cel de la Guºteriþa este în schimb mai aproape de salina de la Ocna Sibiului. Cea mai recentã descoperire a unui astfel de depozit de bronzuri a fost fãcutã la Pãnade, în bazinul
Târnavelor. Cercetãrile de teren au dovedit cã depozitul fusese depus în imediata apropiere
a unui pârâu sãrat, locul fiind numit de localnici “Sãrãtura”.
Depozite de bronzuri în apropierea manifestãrilor saline au fost descoperite ºi în
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Subcarpaþii Prahovei (Drajna de Jos) ºi Moldovei (Borleºti).
O serie de vestigii arheologice de caracter ritual au fost descoperite în punctele cheie
ale drumurilor sãrii. Printre acestea menþionãm câteva depozite de bronzuri descoperite în
pasurile ºi trecãtorile montane ce leagã zonele salifere de cele lipsite de sare. Astfel,
depozitele de la Sinaia ºi Predeal par sã marcheze drumul între zona saliferã a Prahovei cu
Depresiunea Braºovului sãracã în manifestãri saline. În aceeaºi ordine de idei trebuie
menþionate ºi grupurile tumulare aparþinând culturilor Schneckenberg (sfârºitul mileniului
III î.Hr.) ºi Noua, ce se întind de-a lungul cãilor naturale de comunicare dintre Bazinul
Baraolt ºi Depresiunea Homoroadelor.
În legãturã cu preocuparea de control a “drumurilor sãrii” menþionãm faptul cã în
epoca mijlocie a bronzului (cca. anii 2000 - 1500 î.Hr.), în unele puncte strategice ale cãilor
naturale de comunicare dintre zonele sãrace de sare ºi cele bogate în manifestãri saline, apar
o serie de aºezãri puternic fortificate. Una dintre acestea este aºezarea fortificatã de la
Pãuleni-Ciomortan (jud. Harghita). Fortificaþiile acestei aºezãri au fost ridicate de purtãtorii
culturii Costiºa-Ciomortan (datând din începutul perioadei mijlocii a epocii bronzului ºi
rãspânditã în principal în zona central-vesticã a Moldovei). Apoi, prin sec. XVIII î.Hr.,
aºezarea a fost ocupatã de purtãtorii culturii Wietenberg care domina întreaga Transilvanie.
În epoca bronzului mijlociu, atât în perioada locuirii Costiºa-Ciomortan cât ºi în cea
Wietenberg, aceastã aºezare, la fel ca ºi în perioada eneoliticã, pare sã fi avut rolul de
control asupra cãilor naturale de legãturã dintre resursele de cupru de la Bãlan ºi cele de sare
din zona Moineºti.
Proiectul româno-britanic privind exploatarea preistoricã a sãrii îºi propune în urmãtorii ani sã aprofundeze cercetãrile care, cu siguranþã, vor îmbogãþi cunoºtinþele în acest
domeniu.
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