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Lucrarea a fost editată din dorinţa de a oferi
specialiştilor o sinteză a stadiului actual de cercetare în ceea
ce priveşte arheologia sării, în general, prin publicarea
comunicărilor prezentate în cadrul a două întâlniri ştiinţifice
internaţionale: prima
Exploatarea sării în Franţa
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protoistorică şi limitele sale. O aducere la zi a tehnicilor de
briquetage, care a avut loc pe data de 18 mai 1998 la Paris în
cadrul sediului Comitetului Sa/inelar Franţei şi cea de-a
doua, Arheologia Sării în Europa. Timpul sintezelor,

desfăşurată pe 4 septembrie 200 1 în cadrul celui de-al XIV
lea Congres UISPP de la Liege.
Editorul acestei lucrări, dr. Olivier Weller, este un
renumit cercetător din cadrul CNRS-Paris, interesul său faţă
de arheologia sării beneficiind de stagii aprofundate de cercetare atât pe teritoriul
Franţei, dar şi în exteriorul acesteia, în zone limitrofe. precum China, Noua Guinee şi în
prezent, prin intermediul unor proiecte de colaborare, în România. Observaţiile sale de
teren, studiul aproape exhaustiv al referinţelor bibliografice şi colaborarea cu ceilalţi
specialişti interesaţi de acest domeniu arheologic I-au determinat să reunească într-un
volum informaţiile dezbătute cu prilejul celor două reuniuni ştiinţifice, desfăşurate la
trei ani distanţă una de cealaltă, în scopul realizării unui bilanţ al stadiului actual de
documentare asupra arheologiei sării, la scară europeană. Cele două colocvii au
constituit punctul de plecare al unor interesante abordări metodologice ale acestui
domeniu arheologic, cu atât mai mult cu cât informaţiile documentare au crescut în mod
considerabil, atât ca număr cât şi calitativ, păstrându-se însă caracterul inegal din punct
de vedere al ariilor geografice şi în special cronologice supuse cercetării.
Concluzia evidentă a acestor manifestări ştiinţifice a fost aceea potrivit căreia
arheologia sării nu mai poate fi privită doar ca o simplă activitate de colectare şi cercetare
a unor fragmente de lut ars, ci mai curând ca o ştiinţă care-şi propune să înţeleagă pe
deplin funcţionalitatea intrinsecă a acestor produse originale (briquetages), analizând
interacţiunile acestora cu mediul înconjurător şi integrându-le diferitelor sfere sociale,
economice, culturale şi implicit simbolistice ale comunităţilor umane care le-au creat.
Meritul volumului care ne reţine atenţia rezidă, în principal, în sinteza
laborioasă asupra cercetărilor realizate în domeniul arheologiei sării din ultimele două
decenii, aspectele cu caracter naţional, mai ales cele referitoare la teritoriul Franţei, fiind
completate în mod fericit de experienţa acumulată şi rezultatele obţinute de cercetători
din Germania, Belgia, Spania, Italia, România şi ex-Yugoslavia, întinzându-se pe o arie
cronologică vastă, din neolitic şi până la sfârşitul epocii fierului, printr-o diversitate de
metode de lucru şi tehnici de abordare.
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Fie că este vorba de analiza urmelor de dizolvare şi spălare a sărurilor
solubile din sol de către apa din precipitaţii sau a fragmentelor ceramice impregnate cu
sare, de evaluarea aproximată a productivităţii atelierelor galice de exploatare a sării,
precum şi de încercările de încadrare cronologică a originii preistorice a primelor astfel
de exploatări, observăm evoluţia graduală a unui domeniu de cercetare din ce în ce mai
captivant, în speţă arheologia sării. Având ca substrat o serie de săpături de salvare din
nordul Franţei, cercetarea acestui domeniu a fost restrânsă pentru o lungă perioadă de
timp doar la cunoaşterea vestigiilor specifice celei de-a doua epoci a fierului,
caracterizată mai ales pe baza tehnicilor de exploatare şi a evoluţiei condiţiilor şi
instrumentelor de lucru.
Considerată mult timp ca fiind un apanaj al specialiştilor locali, arheologia
sării îşi are începuturile încă din secolul al XVIII-lea, în Lorraine, ca urmare a
descoperirii unor deşeuri de lut ars, amorfe, numite de cercetătorii acelor vremi,
briquetages. Rămase pentru aproape două secole obiecte inedite, aceste vestigii şi-au
găsit corespondenţe din ce în ce mai numeroase în restul Europei, motiv suficient pentru
apariţia unui nou domeniu de interes pentru arheologi, care au descoperit în sare urmele
concrete ale unei industrii străvechi.
Dacă prima dintre reuniunile având ca subiect de cercetare exploatarea sării
este limitată doar la investigarea siturilor descoperite în partea de nord a Franţei, cea de-a
doua, organizată în Belgia, a consfinţit propriu-zis abordarea ştiinţifică elaborată a acestui
nou domeniu de cercetare, prin prezentarea descoperirilor inedite şi a celor sistematice
legate de sare, fiind evidenţiată particularitatea dinamică a arheologiei sării, care după o
lungă perioadă de latenţă la scară europeană, se integra acum perfect în aria problematicii
arheologice, atât prin studiul exploatărilor resurselor naturale, cât mai ales prin raportarea
tehnicilor de producţie la reţeaua de schimburi şi diferitele tipuri de organizare socială.
Importanţa acestui schimb de rezultate şi diversitatea metodelor de abordare adoptate de
către cercetătorii prezenţi la reuniune, au demonstrat în mod elocvent faptul că arheologia
sării nu se mai reduce doar la simpla analiză a briquetages şi tehnicilor specifice realizării
acestora, ci presupune şi alte moduri de producţie care nu implică neapărat folosirea
ceramicii, integrându-se totodată pe deplin noilor problematici legate de mediul
înconjurător, cel socio-economic şi nu în ultimul rând, cel politic.
Creşterea graduală a surselor de documentare, fie că ne referim la cercetarea
de teren, cea de laborator şi a bibliografiei de specialitate, a demonstrat că în prezent
originea primelor exploatări de sare nu mai constituie apanajul exclusiv al comunităţilor
epocii fierului, ci poate fi atribuită cu certitudine celui mai timpuriu neolitic european.
Schimbul de informaţii din cadrul acestui colocviu a oferit posibilitatea cunoaşterii unor
rezultate provenind din spaţii teritorial şi temporal diverse, fie ca urmare a celor mai noi
descoperiri din teren, fie prin reconsiderarea unor descoperiri mai vechi, prin căutarea
de noi direcţii de abordare având la bază sinteze bibliografice sau pur şi simplu prin
avansarea unor reflecţii generale pertinente.
Din punct de vedere ştiinţific, lucrarea la care ne referim redă unele dintre
cele mai interesante comunicări susţinute în cadrul celor două întruniri internaţionale la
care ne-am referit mai sus, precedate de o scurtă prefaţă, tradusă atât în germană cât şi
în engleză, în care editorul realizează atât o trecere în revistă a principalelor momente
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din evoluţia arheologiei sării, cât şi o prezentare sumară a articolelor incluse în volum.
Bine structurat, volumul numărând 260 de pagini, cuprinde 2 1 de articole grupate
separat, opt referitoare la reuniunea Comitetului Salinelor Franţei din 18 mai 1 998 de la
Paris şi respectiv 13 articole din cadrul celui de-al XIV-lea Congres UISPP de la Liege,
din 4 septembrie 200 1 . Fiecare articol debutează cu un scurt rezumat redactat în limbile
franceză, engleză şi germană, facilitând astfel parcurgerea rapidă a informaţiilor, notele
fiind aranjate la sfârşit, după bibliografie, iar figurile inserate în text. Deşi majoritatea
ilustraţiilor din volum sunt realizate alb-negru, acolo unde importanţa deosebită a
descoperirilor a cerut-o, au fost inserate şi câteva reprezentări color. De o înaltă calitate
grafică şi de o excelentă calitate ştiinţifică acest volum se constituie într-un veritabil
instrument de muncă pentru cei interesaţi de studiul exploatării sării.
Cercetările recente privind producţia pre- şi protoistorică a sării în Europa s-au
datorat în principal unor lucrări de salvare, variind ca suprafaţă, aşa cum o dovedesc din
plin activităţile desfăşurate în partea de nord a Franţei, unor campanii de cercetări
arheologice programate sau a unor săpături sistematice de tipul celor întâlnite în aria
Subcarpaţilor României, a Alpilor, în nord-vestul Toscanei, în nordul Bretaniei sau în
cadrul mlaştinilor din Vendeea. Ele se datorează în egală măsură Proiectelor de Cercetare
Interdisciplinară bazate în principal pe abordări etno-arheologice şi studii referitoare la
mediul înconjurător, de tipul celor realizate în preajma izvoarelor sărate din Franche
Comte şi Bourgogne sau a bazinelor endoreice din Mexic. Au fost reconsiderate de
asemenea vechile informaţii prin intermediul noilor prospecţiuni, aşa cum este cazul în
Finistere, sau prin experimente de tipul celor realizate la Baden-Wurttemberg.
Scurtul istoric al cercetării pe care îl regăsim în prefaţa acestui volum acordă
o semnificaţie aparte şi tendinţei de punere în valoare a parcurilor arheologice, fiind
realizate o serie de reconstituiri a atelierelor de obţinere a sării, accentuând în mod
evident pe rolul pe care îl joacă studiul exhaustiv al referinţelor bibliografice în găsirea
de noi direcţii de cercetare şi moduri de abordare a informaţiilor arheologice, indiferent
de zona lor de provenienţă, fie că ne referim la centre de exploatare din Balcani, din
Peninsula Iberică, din alte diferite regiuni ale Europei şi nu în cele din urmă şi de
dincolo de continent.
.Concluzia la care ajunge editorul acestui volum şi în general toţi cei care vor
aprofunda articolele care-I alcătuiesc, este aceea că arheologia sării devine din ce în ce
mai pregnant o realitate cu totul şi cu totul complexă, axatâ atât pe aspectele de ordin
tehnic ale exploatării, cât şi pe considerentele de ordin socio-economic ce presupun
cunoaşterea mijloacelor de control a producţiei şi a căilor de desfacere a produsului
obţinut, atenţia fiind concentrată în principal asupra rolului avut de sare în cadrul
relaţiilor de schimb, cu atât mai mult cu cât originile exploatării sării se află undeva în
urmâ cu mai bine de 5000 de ani înainte de începuturile istoriei.
Dintre comunicârile susţinute la Paris, amintim: A rheologia sării. Istorie şi
metode ale unei cercetări particulare (Pierre Gouletquer), Ateliere de fierbători de sare
în Tregor ( Bretania). Informaţii recente şi inedite (Marie-Yvane Dai re), Atelierul
augusteean de producere a sării din situ[ Conc/zil le Temple (Frederic Lemaire),
Atelierele de producere a sării din apă de mare de la Sorrus (Pas de Calais): o
contribuţie majoră la tehnicile de producere a sării şi la dezvoltarea lor de-a lungul
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celei de-a doua epoci a fierului (Oiivier Weller, Yves Desfosses), Briquetage şi
producerea sării prin dizolvarea şi spălarea solurilor sărate din Mexic (Chaterine
Liot), Ateliere de producere a sării şi briquetages. Eseu asupra productivităţii
aşezărilor galice producătoare de sare din partea central-vestică atlantică în urma
studierii zăcământului de la Nalliers ( Vendeea) (Nicolas Rouzeau), Sare în eprubetă.
Încercare de sinteză a unei mese rotunde (Pierre Gouletquer).
Dintre comunicările susţinute la Liege reţinem: Exploatarea preistorică a
sării în Carpaţii Orielltali (Dan Monah), Comerţul neolitic cu sare în sud-estul Europei
(Neda Tasi�). Extragerea sării în Alpi de-a lungul preistoriei (5810-5526 cal. BC).
Izvorul de apă sărată de la Moriez, Alpii din Haute Provence (Denis Morin), La
originile producerii sării în Europa. Vestigii, funcţii şi contexte arheologice (Oiivier
Weller), Aşezarea din epoca bronzului de la /soia di Coltano şi producerea sării în
regiunea coastei nordice a Toscanei (Marinella Pasquinucci, Simonetta Menchelli), În
legătură cu sarea hispanică (Nuria Morere), Colegiul Trois- Vallees, Salies-du Salat
(Haute Garonne). Un nou sit de producere a sării În sud-estul Franţei (Jean-Fran�ois
Chopin), Briquetage de Seille a Moyenvic (Moselle, Franţa) în locul numit Les Croleurs
(Jean-Denis Laffite), Producerea şi comerţul cu sare din epoca fierului în Baden
Wurttemberg (Martin Hees), Încercare de reconstituire a unui cuptor protoistoric de
obţinere a sării din parcul Samara (Somme) (Cyrille Chaidron), Atelierele de sărătură
din golful Douamenez (Finistere) (Aude Leroi), Exploatarea surselor sărate din
Franche-Comte: impactul asupra mediului forestier din neolitic şi până în epoca
medievală (Aiexa Dufraisse, Emile Gauthier).

Considerând acest volum un instrument de lucru, pentru cei interesaţi de
studiul exploatării preistorice a sării, editorul a realizat în cadrul prefaţei o analiză
succintă a informaţiilor oferite de publicarea prezentului volum de comunicări
ştiinţifice, grupând articolele în funcţie de perioada cronologică de care aparţin
principalele vestigii descoperite ca urmare a activităţii de cercetare, respectiv din
neolitic, epoca bronzului, epoca fierului şi perioada galo-romană.
În ceea ce priveşte neoliticul, cele mai multe dintre comunicările susţinute în
cadrul acestor reuniuni au evidenţiat faptul că deşi este evident că sarea a devenit
indispensabilă omului din momentul sedentarizării sale şi adoptării practicilor de
agricultor-crescător, în prezent argumentul fiziologic nu mai poate furniza prin el însuşi
detalii asupra înţelegerii diverselor configuraţii arheologice din teren, fiind din ce în ce
mai imperios necesară găsirea de noi direcţii de abordare a apariţiei unei exploatări atât
de străvechi tocmai în neoliticul timpuriu. Astfel, de un interes din ce în ce mai atent, se
bucură din acest motiv aspectele de ordin socio-economic precum şi cele etno
arheologice, care ar putea oferi explicaţii cu mult mai elocvente în avansarea unor teorii
pertinente referitoare la împrej urările şi raţiunile care au determinat această emergenţă
neolitică timpurie a exploatării resurselor minerale de sare.
Ne revine astfel un loc de onoare în rândul celor preocupaţi de cercetarea
acestui domeniu arheologic, cu atât mai mult cu cât prin comunicarea sa Dr. Dan
Monah a adus la cunoştinţa lumii ştiinţifice europene informaţiile referitoare la cea mai
veche exploatare europeană a sării, din cadrul zonei subcarpatice a României, datată la
sfârşitul mileniului VI î.Hr., atribuind apariţia şi dezvoltarea tehnicii briquetages
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mileniului V î.Hr., insistând în mod argumentat asupra rolului central pe care 1-a avut
producerea şi răspândirea sării din cadrul acelei perioade în constituirea şi organizarea
teritoriului, precum şi în evoluţia treptată a relaţiilor de schimb. Aceeaşi idee este
dezvoltată şi amplificată pentru zona Balca nilor, prin studiul lui Neda Tasi�. care
referindu-se la repartizarea inegală a depozitelor salifere în diferitele centre de
exploatare din Balcani, pledează pentru rolul determinant al sării în derularea relaţiilor
de schimb şi mai ales în organizarea modului de viaţă al principalelor comunităţi care
populau această regiune de-a lungul neoliticulu i timpuriu.
Ilustrativ pentru aspectele partic ulare pe care le îmbracă exploatarea
resurselor de sare de-a lungul Europei, studiul elaborat de Denis Morin, ca urmare a
cercetării siturilor aflate în zona munţilor Alpi, ne supune atenţiei trăsăturile unui sistem
de captare a unui izvor de apă sărată în aprop iere de Moriez, cu o structură subterană
aflată la nu mai puţin de 1 0 m adâncime. Fii nd vorba despre o amenajare din lemn,
cercetarea acestui punct de exploatare a sării, situat într-o zonă alpină şi datat în cadrul
perioadei timpurii de desffişurare a neoliticulu i alpin, constituie un element de bază în
înţelegerea modului de realizare a aşezărilor neolitice în contextul unei altitudini
ridicate, în paralel cu desffişurarea relaţiilor de schimb.
Deşi redus sub aspectul cantitativ a l articolelor dedicate perioadei neolitice,
acest capitol beneficiază de unele dintre cele mai interesante abordări metodologice,
editorul acestui volum contribuind din plin la cunoaşterea exploatării preistorice a sării.
În acest sens Olivier Weller realizează o prezentare de ansamblu , la nivelul întregii
Europe, a tehnicilor de exploatare a sării, în scopul evidenţierii unor tehnici cu totul
speciale, diferite de cele tradiţionale cunoscute Ia scară europeană, tocmai ca urmare a
explorării unei zone puternic marcată de pri mitivism, precum Noua Guinee. Studiile
etnografice realizate aici i-au oferit posibilitatea de a aplica vechilor mijloace de
obţinere a sării prin intermediul briquetages, modelul specific acestor comunităţi în
cadrul cărora lipsa vaselor de ceramică a fost suplinită în exploatarea sării prin utilizarea
unor suporturi vegetale, încă din perioada neolitică. Ca urmare a acestei abordări autorul
transpune aria de interes a cercetătorului nu numai asupra exploatării şi utilizării sării,
ci mai ales pe relaţiile acestora cu diferitele tipuri de implantare, de distribuire a
bunurilor de preţ în cadrul comunităţii, raportând toate acestea la densitatea numărului
de componenţi ai comunităţii.
Mult mai bine documentată referitor Ia exploatarea sării, perioada epocii
bronzului a devenit în scurt timp perioada de referinţă în înţelegerea apariţiei şi evoluţiei
tehnicilor de <;>bţinere a sării din zona Europei occidentale, atât din prisma cercetării
izvoarelor de apă sărată, cât şi a atelierelor existente de-a lungul zonelor de coastă sau a
întinderilor de litoral. Pentru zona interioară continentului, deosebit de interesant este
articolul lui Jean-Francois Chopin care, cercetând zona munţilor Pirinei, expune o serie
de concluzii referitoare la descoperirea la Salies-du-Salat a două cuve, a unei vetre şi a
unui vast depozit de fragmente ceramice aparţi nând epocii bronzului mijlociu, vestigii
care se înscriu pe baza comparaţiilor de natură arheologică şi etnologică în tipicul
amenajărilor de exploatare a sării din partea de sud-vest a Franţei.
Pentru zona litoralului mediteranean lipsa unor informaţii mai ample cu
privire la centrele de exploatare a sării a fost fericit compensată de descoperirea celor
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dintâi exploatări pre-romane de la Toscana, atât Marinella Pasquinucci cât şi Simonetta
Menchelli evidenţiind existenţa cu mult anterioară mareelor sărate de la Ostia, a unor
centre de exploatare a sării pe bază de ceramică începând cu bronzul mij lociu. Aşezarea
cercetată între 1 993 şi 1997 pare să fi funcţionat între 1 600- 1 200 î.Hr., fără a fi
descoperite nici locuinţe, nici urme de resturi fragmentare, nivelele antropice fiind
constituite în principal din peste 10.000 de fragmente aparţinând unor recipiente
ceramice de mari dimensiuni. Prezentând asemănări cu alte instalaţii similare situate de
a lungul coastelor Toscanei şi a Latium-ului, descoperirile celor două cercetătoare
contribuie în mod esenţial la iniţierea unor campanii mai vaste de cercetare a
exploatărilor pre- şi protoistorice a sării din Italia.
O abordare la fel de originală constatăm şi în cazul articolului semnat de
Nuria Morere care, pe baza inventarului descoperirilor din zona litorală şi din interiorul
Peninsulei iberice, realizează o activitate de sinteză a informaţiilor despre centrele de
obţinere şi modalităţile de exploatare a sării din întreaga peninsulă de-a lungul întregii
preistorii. Noutatea metodei sale de cercetare constă în principal în definirea unor
indicatori de fabricare pe baza elementelor de combustie utilizate în cadrul principalelor
centre de obţinere a sării din Peninsula lberică. Ţelul cercetătoarei devine în acest caz
definirea unui nou punct de plecare pentru reconsiderarea unor centre ale căror vestigii
nu au fost puse în legătură directă cu exploatarea sării, evidenţiindu-se în mod clar
calităţile sării ignigene în contextul plasării geografice a acestor centre iberice,
comunităţile care le produceau atribuindu-le astfel semnificaţia unui mijloc de control a
valorii proprii, deosebite în contextul relaţiilor intersociale.
Cu toate că epoca bronzului rămâne perioada de referinţă în arheologia sării,
cea mai bine documentată perioadă din evoluţia acestei exploatări rămâne şi la această
dată cea a epocii fierului, datorită avântului înregistrat de-a lungul întregii Europe de la
începutul Hallstatt-ului a atelierelor de producţie care utilizau tehnica deja cunoscută a
briquetages, având ca rezultat mici calupuri de sare de formă predefinită. Studiile
laborioase dedicate acestei perioade au permis redefinirea acestei activităţi productive
sub forma unui artizanat specializat, integrat de cele mai multe ori în cadrul comunităţii
ca o adevărată protoindustrie. Direcţiile actuale de cercetare vizează în principal analiza
modului în care se exercita controlul comunităţii preistorice asupra acestui tip de
exploatare a sării, urmărind îndeaproape căile sale de difuziune în scopul unei
reconstituiri cât mai apropiate de realitate a circuitelor comerciale în care erau înscrise
produsele finale ale acelui artizanat local.
Articolul semnat de Jean-Denis Laffite ne introduce în atmosfera unui astfel
de centru de producere a sării de la Moyenvic, referindu-se în special la numeroase
cuptoare destinate obţinerii sării având la bază izvoare naturale sărate. Tehnica bazată
pe astfel de resurse s-a dezvoltat începând din perioada bronzului final, de-a lungul
întregului Hallstatt, pentru a decade şi a dispărea definitiv în cadrul celei de-a doua
epoci a fierului. Caracterul industrial al acestei exploatări este sugerat de descoperirea a
nu mai puţin de 40 de cuptoare săpate în sol, repartizate în cadrul a 15 ateliere, cărora le
corespund 70 de fose de pregătire a argilei aflate în apropierea a patru cariere de
extracţie a argilei. În cadrul acestor tipuri de ateliere sarea era obţinută prin fierberea şi
evaporarea unei compoziţii de apă sălcie în cuve largi de ceramică, instalate pe un grilaj
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consti tUit din briquetes aranjate deasupra focului. Studiul resturilor ceramice
protoistorice provenind din perimetrul acestor ateliere a permis datarea acestor centre
între perioada bronzului final III şi Hallstattul târziu C-D l .
Cercetările recente, efectuate în partea de nord a Bretaniei, au pus în evidenţă
mai multe vestigii ale unor ateliere de producere a sării datând din perioada finală a La
Tene-ului (sec. II-I î.Hr.). Informaţiile referitoare la aceste campanii sistematice de
cercetare se regăsesc în articolul aparţinând lui Marie-Yvane Dai re, care descrie
descoperirea unor cuptoare pentru obţinerea sării purtând semne evidente ale folosirii şi
restaurării în cadrul mai multor etape, ceea ce rămâne dificil fiind stabilirea duratei
totale de funcţionare a acestor ateliere. Dat fiind materialul arheologic bogat care a
însoţit această descoperire, cuptoarele aflate într-o stare destul de bună de conservare,
însoţite chiar de resturile dispersate ale ultimei şarje destinate producţiei, de cuve de
stocaj sau tratare a materialelor componente acestei activităţi, cercetătoarea se opreşte în
detaliu asupra întregului inventar arheologic recoltat emiţând o serie de ipoteze legate
de funcţionarea globală a acestui atelier, precum şi de caracterul peren al activităţii
desfăşurate cu ajutorul acestor mijloace de producţie preistorică a sării.
La fel de important se dovedeşte a fi şi articolul semnat de Nicolas Rouzeau,
preocupat de studiul resturilor de briquetages din regiunea atlantică central-vestică, care
îşi propune să realizeze o reconstituire a lanţului operator al atelierelor galice de obţinere a
sării, ipoteza emisă de cercetător fiind aceea de a recunoaşte în fragmentele de lut ars din
cadrul resturilor de cenuşă şi nisip din apropierea acestor ateliere, rebuturi ale . vaselor
utilizate pentru obţinerea sării, prin arderi repetate în foc viu, pentru a fi folosite mai apoi
la depozitarea amestecului de apă sălcie necesar procesului de obţinere a sării.
Pentru partea de nord a Franţei au fost identificate o serie de centre de
exploatare a sării care funcţionau încă din cea de-a doua epocă a fierului, pe baza unor
resturi considerabile de cuptoare, puţuri de extracţie, unelte şi amenajări din lemn,
Olivier Weller şi Yves Desfosses evidenţiind un întreg ansamblu de activităţi din lanţul
operator al obţinerii sării şi oferind, în principal, o primă datare precisă asupra
briquetages, pusă în legătură cu gestionarea mediului înconjurător şi organizarea
producţiei. Realizată pe baza cercetării resturilor dendrologice din cadrul a două ateliere
de producere a sării din Sorrus, această primă încadrare cronologică a tehnicilor utilizate
de producătorii de sare din această regiune se situează între sfârşitul secolului al IV-lea
şi începutul secolului al II-lea î.Hr.
Ilustrativ pentru abordarea experimentală a cercetării sării în partea de nord a
Franţei este articolul semnat de către Cyrille Chaidron. Acesta şi-a propus reconstituirea
unui cuptor pentru producerea sării, cu grătar şi două guri, tipic pentru perioada celei de-a
doua epoci a fierului din partea de nord a Franţei, realizând în cadrul parcului arheologic
de la Samara în vara anului 2000, o serie de experimente care aveau la bază utilizarea
anumitor fragmente de briquetages, precum şi găsirea mijloacelor de a înţelege diferitele
procese de cristalizare a sării, fără a obţine însă adevărate calupuri de sare.
Trecând mai spre interiorul continentului, prin studiul lui Marţin Hees ne este
prezentată o sinteză regională a descoperirilor de briquetages corespunzătoare epocii
fierului din regiunea Baden-Wurttemberg, în paralel cu stabilirea unei tipologii a
elementelor şi tehnicilor necesare în obţinerea sării în atelierele preistorice de producţie de
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pe teritoriul Germaniei, însoţite şi de o încercare de individualizare a circulaţiei
calupurilor de sare în spaţiul german din acea perioadă. Autorul evidenţiază două tipuri de
briquetages specifice perioadei de sfârşit a Hallstatt-ului şi evoluând până către La Tene-ul
final, pe baza materialelor arheologice descoperite în partea de sud-vest a Germaniei
putând fi avansată ipoteza transportului de calupuri de sare la distanţe depăşind adeseori
100 km. În acelaşi timp, pornind de la cele două tipuri de briquetages evidenţiate mai ales
în cadrul salinei de Ia Schwabisch Hali, au fost realizate o serie de experimente de
obţinere a sării în urma cărora au putut fi furnizate date importante cu privire la modul de
desfăşurare a unei arderi a briquetages într-unul din cuptoarele reconstituite, precum şi
timpul şi materialele necesare obţinerii unor veritabile calupuri de sare.
Încercările de sinteză referitoare la comerţul cu sare desfăşurat de-a lungul
Europei centrale în pre- şi protoistorie fac obiectul studiului realizat de către Thomas
Saile, care stabileşte, pe baza descoperirilor arheologice şi a materialelor bibliografice
existente în prezent, existenţa unor relaţii de schimb cu sare, între Germania Centrală,
zona Alpi lor Orientali şi Bohemia, insistând în mod accentuat pe rolul jucat de salina de
la Schwabisch Hali în aprovizionarea cu sare a regiunilor din partea de sud-vest a
Germaniei, în timp ce pentru regiunile continentale de coastă şi cele britanice, autorul
avansează ideea că centrele de producţie a sării existente aici ar fi putut furniza acest
produs, de schimb, către regiunile situate spre interiorul continentului.
Pentru a încheia şirul cronologic al perioadelor în care se încadrează
descoperirile prezentate în cadrul acestor două manifestări ştiinţifice, ne referim la
perioada gala-romană, reprezentată în acest volum prin intermediul informaţiilor
conţinute de două articole, unul aparţinând lui Frederic Lemaire, cu privire la săpMurile
de salvare de la Conchil le Temple, din nordul Franţei, iar cel de-al doilea semnat de
Aude Leroy, referitor la atelierele din zona Finistere.
Volumul de faţă nu se opreşte însă doar la simpla punere laolaltă a unor
articole cu caracter de analiză detaliată a descoperirilor referitoare la exploatarea sării în
preistorie, ci grupează şi anumite studii mai ample, adevărate reflecţii asupra
arheologiei sării şi evoluţiei acesteia în perioada care va urma, astfel încât abordarea
interdisciplinară şi studiul etno-arheologic îşi găsesc în aceste articole cea mai profundă
manieră de prezentare a rolului pe care astfel de interpretări îl au în înţelegerea mai
profundă a situaţiei existente în teren.
În acest sens, pe baza unei impresionante documentaţii arheologice,
etnoistorică şi etnografică Catherine Liot a realizat o sinteză a tehnicilor de exploatare a
solurilor sărate din Mexic, apropiindu-se în cercetarea sa de funcţionalitatea şi
specificul amenajărilor periferice din cadrul centrelor de producere a sării, devenind
astfel mult mai uşor de înţeles caracterul exact al produselor exploatate, căutate sau
obţinute prin prelucrare şi nu în ultimul rând modul concret de organizare a acestei
activităţi de producţie.
Exploatarea izvoarelor de apă sărată din regiunea Franche-Comte a oferit
prilejul lui Alexa Dufraisse şi lui Emilie Gauthier de a le analiza dintr-o perspectivă
ecologică, pornind din epoca bronzului şi până în evul mediu. Impactul decisiv al
exploatării sării asupra vegetaţiei din epoca fierului a putut fi astfel evidenţiat ca urmare
a abordării palinologice .şi antracologice a vestigiilor legate de centrele de exploatare a
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sării, fiind astfel delimitate mai clar aspectele legate de aprovizionarea comunităţilor şi
buna gestionare a spaţiului împădurit.
Excursul lui Pierre Gouletquer, care deschide de altfel acest volum, ne
familiarizează cu începuturilor cercetării arheologice a acestui mineral atât de preţuit, nu
înainte de a realiza o analiză pertinentă a contribuţiei descoperirilor din acest domeniu
de până acum în stabilirea direcţiilor viitoare de cercetare, putând fi regăsite în bilanţul
său cele mai importante momente ale evoluţiei cercetării briquetages, din 1960 şi până
în zilele noastre.
Pentru a conchide, volumul care reuneşte cele 2 1 de articole referitoare la
cercetarea punctelor de exploatare a sării în preistorie constituie un model din punct de
vedere al prezentării ştiinţifice a contribuţiei cercetătorilor europeni Ia cunoaşterea mai
profundă a arheologiei sării în general, erijându-se în acelaşi timp într-un instrument de
lucru deosebit de bine documentat pentru cei care ajung de-abia acum să cunoască
importanţa acestui domeniu de cercetare arheologică.

Dorin Nicola

Ion Mareş, Metalurgia aramei în neo-eneoliticul României 1
The metallurgy of cooper in the Romanian neo-eneolithic *,
Editura "Bucovina Istorică", Seria arheologie,
Suceava, 2002, 482 p. + 73 pl. + 18 h.
Lucrarea reprezintă valorificarea tezei de doctorat
a autorului, coordonată de acad. M. Petrescu-Dîmboviţa,
susţinută la Univ. Al. /. Cuza din Iaşi, ce a vizat metalurgia
aramei eneoliticului de pe teritoriul României, aceasta fiind
completată cu descoperirile din aceiaşi categorie de piese,
atribuite neoliticului românesc.
Lucrarea este precedată de o Prefaţă realizată de
dr. Dan Monah, în care volumul este prezentat sintetic. Este
subliniat meritul deosebit al autorului, care a reuşit să
realizeze un preţios instrument de lucru, o carte de referinţă
pentru toţi cei interesaţi de studierea începuturilor
metalurgiei aramei pe teritoriul României (p. 16).
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