Exploatarea sãrii în spaþiul Carpato-Dunãrean
în perioada post-romanã ºi cea a marilor migraþii

Pãrãsirea Daciei de cãtre Imperiu n-a însemnat separarea locuitorilor de pe þãrmul
stâng de cei de pe þãrmul drept al Dunãrii. Romanii au pãstrat câteva capete de pod sau
puncte înaintate pe malul stâng, la Lederata, la Dierna, la Drobeta, la Hinova, la Bistreþ, la
Sucidava, aºa încât comunicarea între cele douã maluri a fost neîntreruptã. Multitudinea
obiectelor de provenienþã bizantinã, rãspândite în spaþiul carpato-dunãrean la mijlocul primului mileniu d. Hr., prezintã o importanþã certã pentru înþelegerea evoluþiei civilizaþiei locale.
Nu trebuie sã pierdem din vedere zonele fostei Dacii locuite de dacii liberi, bogate
în sare, care au continuat sã fie exploatate în secolele I - III dupã obiceiul strãvechi, prin
forme simple, care s-au perpetuat ºi pot fi studiate ºi astãzi în zone greu accesibile, cum ar fi
zona Sãri - Bisoca (judeþul Buzãu), Valea Sãrii (judeþul Vrancea) ºi zona de sãrãturi a
Bistriþei Nãsãud (Colibiþa, Bistriþa Bârgãului, Prundul Bârgãului, Suseni Bârgãului, Slãtiniþa,
Livezile, Dumitra, Cepari, Floreºti, Sîntereag, Sãrata, Caila, Domneºti, Sãrãþel).
Exploatarea sãrii a continuat ºi a avut o amploare mai micã sau mai mare, dupã cerinþele ºi condiþiile interne ºi externe, dacã avem în vedere epoca atât de frãmântatã a marilor
migraþii. C. C. Giurescu, referindu-se la viaþa economicã dintr-o epocã mai târzie - economia
naturalã, aratã cã douã produse, sarea ºi fierul, nu pot fi excluse din viaþa comunitãþii ºi nici
din procesul de schimb. Putem considera, deci, pe bunã dreptate, cã întregul spaþiu salifer a
continuat sã fie intens exploatat pentru necesitãþile interne ºi externe - ne referim aici la
spaþiul est - carpatic, unde carpii ºi-au desfãºurat viaþa economicã dupã vechile tradiþii ºi,
desigur, sub influenþele romane. M. Rusu caracteriza astfel exploatarea sãrii în primul mileniu: “Multe dintre necropolele ºi aºezãrile care pot fi datate între secolele 4-9 sunt oarecum localizate în locurile unde se exploata sare (Ocna Sibiului, Ocna Mureºului, Noºlac, Turda, Cojocna,
Someºeni, Ocniþa, Ocna Dejului etc) sau în apropierea surselor de ape sãrate sau izvoarelor
(Berid, Corund, Bond, Filiaº, Odorhei etc.). Din cele 200 de masive de sare din România, 62 sunt
în Podiºul Transilvaniei împreunã cu alte 130 de ape ºi izvoare sãrate. Sarea a fost de o importanþã economicã remarcabilã de-a lungul istoriei omenirii. Un om are nevoie de aproximativ 8
kg de sare anual. Animalele domestice (vite, oi, porci, cai) au nevoie de cantitãþi semnificative
de sare. Animalele sãlbatice (cerbi, porci mistreþi, bizoni) au locuit în jurul surselor de apã sãratã
unde îºi alegeau locurile pentru vânat. Lipsa totalã de depozite salifere în Câmpia Tisei, zona de
sud Dunãreanã ºi Balcani fãcea din Transilvania cea mai bogatã ºi disponibilã sursã de sare pentru acestea. Sarea era transportatã în jos pe Mureº cu plutele, de-a lungul “drumului sãrii” din
Transilvania pânã în Câmpia Panonicã, dupã cum spun cronicile ºi documentele din secolul al
11-lea. Nu existã dubii cã sarea se numãra printre produsele plãtite ca tribut de populaþia latinã,
fapt dovedit de necropolele avare (Teiuº, Câmpia Turzii etc.) care se întind în jurul minelor” (M.
Rusu, Avars, slavs, romanic population in the 6th-8th centuries, în Relations between the
autochthonous population and the migratory populations on the teritory of Romania,
Monographs, XVI, Bucureºti, 1975, p.145-146).
În spaþiul Moldovei rezervele de sare sunt mari cantitativ ºi se gãsesc la adâncimi mici,
fapt ce uºureazã mult extracþia. Dovezile arheologice atestã cã ocupaþia principalã a populaþiei era agricultura ºi tocmai de aceea exploatarea sãrii în forme simple de suprafaþã s-a
practicat din timpuri imemoriale. Este cunoscut faptul cã popoarele la care predominã hrana
87

vegetalã nu se pot lipsi de sare, iar cele crescãtoare de animale o cãutau mai ales pentru
hrana acestora. Istoricul latin Tacit afirma cã: “popoarele germanice nu au cunoscut sarea ºi,
atât timp cât ele au cutreierat întinsurile ca vânãtori, în vechile limbi germanice n-a existat cuvântul sare”. Dupã ce s-au fixat ºi au început sã facã agriculturã, sarea a început sã fie preþuitã
ca aliment, în limba lor a apãrut cuvântul “sare” ºi germanii au dus rãzboaie crâncene pentru
a-ºi asigura resursele de sare.
Populaþia daco-romanã numeroasã, rãmasã în acest spaþiu a continuat sã exploateze
bogãþiile ºi sã gãseascã forme de colaborare cu nenumãratele valuri de migratori care au trecut peste aceste pãmânturi. În ceea ce priveºte poziþia populaþiilor în migraþie faþã de practicarea îndeletnicirilor de valorificare a bogãþiilor miniere ºi chiar faþã de acelea din cadrul
economiei de transformare, ei foloseau populaþia localã pentru procurarea materiei prime,
pentru realizarea diferitelor obiecte, întrucât aceste munci erau considerate “înjositoare pentru poziþia lor de dominatori” ºi erau complet necunoscãtori, nu aveau cunoºtinþele tehnice
necesare, ceea ce îi împiedicã sã organizeze ºi sã practice ei înºiºi asemenea ocupaþii. Se constatã o unitate de evoluþie în întreg spaþiul fostei Dacii.
Dacii, romanizaþi acum, “au continuat sã are ºi sã semene, sã creascã vite, sã cultive viþa
de vie, sã scoatã sare ºi aur din pãmânt, sã pescuiascã ºi sã-ºi facã singuri uneltele ºi armele necesare”. Schimburile comerciale se realizau mai ales în naturã, romanicii de peste Dunãre ofereau imperiului grâne, vite, sare pentru care primeau uleiuri, vinuri, obiecte vestimentare ºi
de podoabã sau de cult.
În secolele III ºi IV, ca urmare a relaþiilor cu carpii ºi dacii liberi, elementele sarmatice au
pãtruns ºi în cultura acestora dupã cum atestã descoperirile arheologice aparþinând culturilor
Poieneºti-Vârteºcoi din Moldova ºi Chilia-Militari din Muntenia, secolele II-III, cât ºi culturii
Sântana de Mureº, secolul IV, din spaþiul carpato-dunãrean. Cercetãrile arheologice evidenþiazã
cert faptul cã, în urma contactelor ºi convieþuirii cu autohtonii, noii veniþi au fost asimilaþi.
Dacã analizãm spaþiile nord dunãrene vizate de nãvãlitorii primului mileniu constatãm cã au fost interesaþi de rezervele salifere.
Goþii, populaþie de neam germanic, de la apariþia lor pe þãrmurile Balticei, în secolul
II d. Hr., ºi pânã la aºezarea în masã la sud de Dunãre, goþii au jucat un rol important ºi în
raporturile de aculturaþie care au dus la formarea culturii Sântana de Mureº - Cerneahov.
Rãspândirea culturii Sântana de Mureº în zona centralã a Transilvaniei, pe teritoriul
nord - dunãrean s-a fãcut în etape, mai întâi în Moldova ºi Muntenia (la vest de limesul
transalutanus ºi în Oltenia nu se cunosc descoperiri din faza timpurie), apoi purtãtorii acestei culturii pãtrund în colþul sud - estic al Transilvaniei (nu înainte de 330), avanseazã pe cursul superior al Mureºului ºi în centrul Transilvaniei, spre mijlocul secolului al IV-lea.
Descoperirile din spaþiul intracarpatic definesc o fazã mai târzie a acestei culturi, din a doua
jumãtate a secolului al IV-lea. În Transilvania rãspândirea vestigiilor acestei culturi este mai
bine delimitatã, ca ºi diferenþierea lor de cele aparþinând romanicilor. O regiune dintre cele
mai bogate în aºezãri Sântana de Mureº este cea din bazinul superior al Oltului.
Vestigii importante, aºezãri ºi cimitire, ale acestei culturi au fost descoperite la
Pietroasele (jud. Buzãu), la poalele dealului Istriþa ºi pe cursul superior ºi mijlociu al râului
Cãlmãþui. Rezultatele acestor cercetãri oferã date privind organizarea socialã ºi stratificarea
societãþii în secolul al IV-lea.
Dacã suprapunem o hartã cu localizãri ale vestigiilor purtãtorilor culturii Sântana de
Mureº peste o hartã a rezervelor de sare ºi a zonelor de sãrãturi vom constata cã, în mare
parte, acestea corespund. Analizând situaþia din zona de la Curbura Carpaþilor, unde se aflã
importante zãcãminte de sare ºi întinse sãrãturi, rezultã constatãri interesante privind raporturile dintre amplasarea complexelor culturii Sântana de Mureº ºi rezervele de sare. Astfel,
centrele de la Pietroasele, Izvoru Dulce, Nenciuleºti, Lipia ºi Monteoru - Merei, Gherãseni,
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Pietrosu - Costeºti, Smeeni, Moisica, Luciu, Largu, Bãlteni, se aflã în preajma murãtorilor de
la Dara, Sãrãþeanca, Gura Sãrãþii ºi Monteoru, ori a sãrãturilor Cãlmãþuiului. Ipotezele
privind raporturile dintre aºezãrile purtãtorilor culturii Sântana de Mureº ºi zãcãmintele de
sare se confirmã ºi pentru cursul superior al Oltului, unde, în jurul Ocnelor Mari, existã o
zonã de concentrare a aºezãrilor din aceastã vreme. De asemeni, numeroase descoperiri
aparþinând acestei culturi se aflã pe cursul superior al Mureºului ºi în centrul Transilvaniei,
unde se gãseºte zona cea mai bogatã în sare a þãrii.
Hunii populaþie nomadã, crescãtori de animale, ne face sã considerãm cã manifestau,
indiscutabil, un mare interes faþã de bogãþiile zonei nord-pontice, unde sarea deþinea un loc
important ºi asupra cãruia Imperiul lui Atila ºi-a extins autoritatea.
Gepizii, populaþie est germanicã înruditã cu goþii, au pãtruns în spaþiul carpatic dupã
destrãmarea coaliþiei hunice. Gepizilor le-au fost atribuite mai multe descoperiri arheologice din centrul Transilvaniei: mormintele princiare de la Apahida, conþinând obiecte de
podoabã din aur ºi piese de harnaºament, între care ºi mormântul lui Omharus, unde s-au
identificat elemente ale culturii gepizilor, dar ºi prezenþa populaþiei locale, aºezarea de la
Moreºti (pe Mureº), situate foarte aproape de masivele de sare din zona Turda ºi Ocna
Mureº. Alte descoperiri atribuite gepizilor concentrate pe valea superioarã ºi mijlocie a
Mureºului ºi pe cursul Târnavei Mari sunt puse în legãturã cu conflictul gepido-avaro-longobard din anul 567/568, cum ar fi cele de la Moreºti, Noºlac, Band, ªeica Micã (aºezare).
Descoperirile din aceste zone indicã interesul ºi preocuparea gepizilor pentru exploatarea
rezervelor de sare din Transilvania. Interesul gepizilor pentru sarea din aceste zone a existat
ºi în perioada în care s-au aºezat în Câmpia Tisei, deºi nu existã dovezi arheologice.
Avarii au exercitat o dominaþie puternicã ºi bine controlatã în centrul Transilvaniei.
Avarii au exercitat o intensã dominaþie asupra unor teritorii româneºti din spaþiul extracarpatic ºi în mod deosebit în cel intracarpatic, adicã în Podiºul Transilvaniei, mai ales în vremea celui de-al doilea caganat, deoarece noii veniþi, ºi ei crescãtori de vite, erau direct ºi vital
interesaþi de procurarea sãrii, aflatã în cantitãþi mari în numeroase locuri din Transilvania.
Aºa se explicã de ce descoperirile avare datând din secolul VII se grupeazã tocmai în zonele
bogate în zãcãminte de sare, ca de exemplu la Ocniºoara, Ocna Mureºului ºi Aiud (jud.
Alba), Turda, Câmpia Turzii, Sic (jud. Cluj), Ocna Dejului. În aceeaºi mãsurã cu preocuparea
pentru extragere ºi transport, depozitele de sare au jucat un rol economic foarte important, sarea
constituind un element de bazã în hrana oamenilor ºi animalelor, insuficientã în vest, în Câmpia
Tisei ºi tot atât de puþinã în Peninsula Balcanicã.
Slavii au perturbat pentru mai mult de o jumãtate de secol dezvoltarea proprie ºi
ascendentã a societãþii locale romanice nord-dunãrene. De pe la mijlocul secolului al VI-lea,
încep raidurile militare slave împotriva Imperiului, care afecteazã în special sudul Moldovei
ºi estul Munteniei. Iar de la sfârºitul sec. al VI-lea încep sã se stabileascã la nord de Dunãre.
Trãind alãturi de români, slavii au folosit ºi exploatat resursele de sare solidã, ape sãrate ºi
sãrãturi de pe tot acest spaþiu. Dupã pãtrunderea în Transilvania, prin Vãile Trotuºului ºi
Oituzului, la sfârºitul sec. al VI-lea, au luat sub control salinele aducãtoare de venituri.
Numai astfel se poate explica înlocuirea termenului de salinae cu cel de ocnã (okna - cuvânt
de origine slavã care înseamnã fereastrã). Revenirea la latinescul salinã s-a fãcut în secolul
XIX, când este considerat neologism.
Referitor la sclavinia atestatã prin marea necropolã de la Monteoru, nu poate fi întâmplãtoare, aºezarea ei într-o zonã cu izvoare cu apã sãratã ºi nici faptul cã se gãseºte în nordul sãrãturilor
Cãlmãþuiului, care acoperã o zonã foarte întinsã, (cea mai întinsã zonã cu sãrãturã din spaþiul românesc) unde, pânã astãzi, singura formã de exploatare cunoscutã o constituie pãºunatul.
Dominaþia avarã începe sã fie înlocuitã de cea bulgarã din vremea þarului Krum (803),
cea din urmã având pretenþii de ordin economic, între care procurarea sãrii din salinele
89

Carpaþilor ºi din sudul Transilvaniei. În nordul Dunãrii, bulgarii au reuºit sã ocupe pentru o
perioadã mai îndelungatã numai teritorii situate în stânga Tisei, ce aparþinuserã avarilor ºi fuseserã smulse lor dupã ce chaganatul se prãbuºise sub loviturile armatelor france. Aceastã
pãrere porneºte de la ºtirea referitoare la solicitarea fãcutã bulgarilor în anul 892 de cãtre
regele german Arnulf, de a nu permite vinderea sãrii în Moravia, cu care el se afla în rãzboi.
“Fiul cel mare ºi urmaºul lui Boris, Vladimir (889-893) ne informeazã cã o solie a regelui Arnulf
al pãrþii de rãsãrit a imperiului franc, a venit pânã la þarul Bulgariei, cerându-i înnoirea pãcii ºi sã
nu îngãduie sã se mai vândã sare moravilor cu care Arnulf era în relaþii de duºmãnie. Deoarece
în Bulgaria, de la sud de Dunãre, nu existau saline, sarea de care aveau nevoie moravii nu putea
proveni decât din ocnele Transilvaniei, în acest caz, bulgarii puteau împiedica transportul sãrii fie
în regiunea Tisei (în gura Mureºului, în punctul Szolonk º.a.), fie în locurile de exploatare a acesteia. Este probabil, fãrã sã fie doveditã decât pentru Valea Mureºului, o stãpânire a bulgarilor
asupra Transilvaniei pânã în regiunea ocnelor de sare…. Populaþia bãºtinaºã care extrãgea sare
din ocnele Transilvaniei era supusã, probabil, unor dijme asemãnãtoare celor din alte produse”.
Este demn de remarcat interesul deosebit al bulgarilor pentru zãcãmintele de sare ºi
comerþul cu acest produs din nordul Dunãrii, care aducea, desigur, ºi numeroase venituri.
Intervenþia lui Arnulf scoate în evidenþã cât de pãgubitoare putea fi lipsa unui astfel de produs, fie ºi pentru o scurtã perioadã, în existenþa statului Morav. Momentul este deosebit,
dovedind importanþa sãrii în acest conflict. Acest produs, sarea, nu putea sã provinã decât
din salinele din Transilvania de nord sau Maramureº, întrucât este ºtiut cã în Bulgaria nu
exista sare, în afarã de câteva tuzle. În vremea respectivã, la Salankemen (Piatra Sãrii), localitate situatã la confluenþa Tisei cu Dunãrea, pe malul sudic al fluviului, se gãsea un depozit
de sare. Sarea era adusã aici fie pe uscat, fie transportatã pe Tisa. Aici funcþiona un aparat
financiar alcãtuit din vameºi, aznici etc., cu sarcini de a percepe vama de la ambarcaþiunile
care transportau sarea pe Mureº.
Ultimile valurile de migratori ce au trecut peste spaþiul românesc, au fost pecenegii,
uzii ºi cumanii, care fãceau parte din marea familie a neamurilor de limbã turcã.
În zona de control a cumanilor intrau, desigur, în afara Bãrãganului, ºi munþii de sare
din Vrancea ºi Buzãu. Exploatarea popularã a sãrii din aceastã zonã, începutã în vremuri
imemoriale, se mai practicã ºi astãzi, mai ales cã scoaterea sãrii se poate face foarte simplu
din maluri, la lumina zilei.
Aceste popoare care veneau din centrul Asiei “se hrãneau cu lapte de cal”, cãci pentru ei
“calul este atât hranã, cât ºi armã”; sunt în permanentã cãutare de “apã ºi iarbã”. Având un astfel de
mod de viaþã, aceºti migratori erau ºi mari consumatori de sare, fiind continuu în cãutarea preþiosului mineral pe care îl procurau, desigur, folosind cunoºtinþele ºi munca populaþiei bãºtinaºe.

Doina Ciobanu
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