EXPLOATAREA SĂRII ŞI A APELOR SĂRATE
PE TERITORIUL CARPATO- DUNĂREAN
ÎN SECOLELE I - XIII
DOINA CIOBANU

Sarea, clorura de natriu, reprezintă unul din elementele absolut necesare vieţii, o
parte indispensabilă hranei de toate zilele a omului şi una din primele substanţe
naturale ale cărei proprietăţi acesta a învăţat să le folosească în producţie, având un loc
de seamă în viaţa economică a societăţii.
Cantitatea enormă de sare, calitatea ei deosebită, precum şi condiţiile uşoare de
exploatare au determinat, în zona carpato-dunăreană, o serie de evenimente politice,
invazii ale migratorilor crescători de animale şi, deci, mari de consumatori de sare,
intervenţii ale imperiilor vecine care au găsit o sursă de venituri în exploatarea sării şi
dezvoltarea comerţului, a schimburilor comerciale cu zona de sud şi central europeană.
Datele referitoare la exploatarea sării şi a apelor sărate în primul mileniu sunt
puţine, ca pentru toate celelalte aspecte ale istoriei mileniului întunecat, din acest motiv
un studiu despre exploatarea sării pune problema unor similitudini şi concluzii logice
ce reies din analiza unor date precise oferite de săpăturile arheologice şi de
documentele de la sfârşitul mileniului. Pentru înţelegerea multiplelor aspecte legate de
exploatarea sării se impune folosirea datelor oferite de cercetările etnografice şi de
teren în zonele în care se mai practică exploatarea populară a sării 1 • Această fo1mă de
exploatare s-a menţinut neschimbată din punct de vedere al tehnicii, chiar dacă regimul
juridic al locurilor afectate sau al beneficiarilor s-a schimbat cu timpul.
Însemnătatea pe care o are sarea din timpuri străvechi în viaţa oamenilor este
evidenţiată de obiceiuri, cuvinte şi zicale. Cuvântul "sare" este de origine latină - sale,
sol, iar cuvântul salariu, ca şi cuvintele salată şi insulă provin din lexiconul roman
vechi şi se referă la cota de sare distribuită ca soldă - salarium - ce se dădea ostaşilor
romani, legumele pregătite cu sare, salata, după herba salata (iarbă sărtă, o plantă de pe
litoralul mediteranean), iar insula era bucata de pământ înconjurată de apele sărate ale
2
mării, pe care romanii o numeau in salum, adică în mare •
În antichitate, popoarele care au avut ca îndeletnicire de bază vânătoarea şi
pescuitul, cunoscând proprietăţile conservante ale sării au inclus-o în rândul lucrurilor
închinate zeilor. Homer şi Platon o numeau divină, în timp ce Moise a făcut din sare un
însemn al prudenţei şi ospitalităţii. La evrei şi populaţiile filipineze sarea reprezenta un
1

2

Termenul de ··exploatare populară a sării" folosit în Istoria României, voi. III, Buc., 1964. p. 48,
preluat probabil din lucrarea Din istoria mineritului fn România, Bucureşti, 1970, p. 169, de N.
Maghiar şi Şt. Olteanu, după părerea lui D. Vitcu nu este adecvat, deoarece şi cealaltă formă de
exploatare prin ocne era la fel de populară ca prima; vezi D. Yitcu, Istoria salinelor Moldovei fn epoca
moderni, Iaşi, 1987, p. 28
C. Atudoroaie, E. Bacante, P. Miclea, Cercetarea, exploatarea şi valorificarea sării, Bucureşti, 1971,
p. 21
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element sfânt. Romanii au utilizat rădăcina termenului latin al sării salis pentru
desemnarea lui Salus, zeul sănătăţii. Din acelaşi cuvânt au derivat cuvintele salut,
salutare şi chiar salvare 3 •
Peste secole, sarea a dobândit o valoare de simbol al forţei, al trăiniciei şi
purificării, exprimat atât de sugestiv în sintagma creştină sarea pământului.
Creştinismul a introdus-o şi în ceremonii ca sarea botezului (sol sapientiae) şi sarea

apel binecuvântate (lustrale) 4 •
Subsolul ţării noastre conţine un brâu larg de zăcăminte de sare care "căptuşeşte"
zona subcarpatică şi mijlocul Transilvaniei. Sarea din bazinul Transilvaniei ocupă
o suprafaţă delimitată la est şi sud de orogenul carpatic şi la vest de Munţii Apuseni.
Aici, sarea ocupă o suprafaţă de circa 17.000 km 2, grosimea stratului de sare fiind, în
medie, de 300 m. Pe unele zone, stratul de sare se subţiază până la dispariţie (în zonele
sudice), iar în altele formează domuri care se întind până la 4.000 m, sub depozitele
sarmato-pliocene. S-au·identificat două mari aliniamente diapire pe laturile de vest şi
de est ale acesteia 5 .
În ceea ce priveşte rezervele de sare din Moldova şi Muntenia, acestea fac parte
din "marginea Fleşului" ce se mărgineşte la apus cu marea zonă saliferă din arcul
exterior al Carpaţilor, zonă care formează f'aşii cu lăţimea variabilă până la zeci de
kilometri, care se întind din Polonia (Silezia), de-a lungul Carpaţilor Orientali,
Carpaţilor Meridionali (până în valea Dâmboviţei), cu unele apariţii salifere pe malul
drept al Oltului, la Ocnele Mari6. Această imensă bogătie a avut urmări complexe în
evoluţia societăţii pe aceste meleaguri.
Cercetările arheologice referitoare la istoria Daciei în timpul stăpânirii romane
au cunoscut în ultimii 30 - 40 de ani o amploare considerabilă şi au apărut o mulţime
de lucrări care adoptă ideea unui salt calitativ cunoscut de societatea romană din Dacia
în secolele II - Ill d. Hr. Acest salt calitativ se datorează unui puternic avânt economic,
înregistrat în condiţiile unui sistem social-economic sclavagist evoluat, care asigura
baza dezvoltării forţelor de producţie. De fapt, acest proces a avut la bază intensa
dezvoltare economică pe care a cunoscut-o Dacia încă înaitea cuceririi romane, fapt
care explică şi interesul crescând al Romei, la sfârşitul secolului I d. Hr. şi începutul
celui următor, faţă de provincia carpatică. În urma cuceririi, Dacia, devenită provincie
romană, este inclusă în orbita lumii romane şi, cu bogăţiile ei, deschide Imperiului largi
posibilităţi de exploatare a populaţiei autohtone, a bogăţiilor solului şi subsolului ţării.
Mineritul a cunoscut o perioadă de rapidă dezvoltare - se exploatau aurul, argintul,
sarea, arama, marmura, calcarul şi ţiteiul sau păcura7 • Această înfloritoare dezvoltare a
durat până în timpul lui Marcus Aurelius ( 161 - 180), mai precis până în toamna anului

toată
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W ancrley Root, Mici şi incompletl poveste a slril, în Magazin istoric, I, 1972, p. 88
D. Vitcu, op. cit„ p. 19
Liviu Drăgănescu, Originea slrii şi geneza masivelor de sare, Bucureşti, 1977, p. 178
V. Meruţiu, Contribuţiuni la studiul masivelor de sare din RomJnia,Bucureşti, 1912, p. 17
C.C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, lstorla românilor, I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. JOI
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167 d. Hr., când are loc războiul cu marcomanii. Stabilirea datei războiului marcoman
s-a putut face pe baza datelor conţinute de tăbliţele cerate în minele Sf. Ladislau şi
Catalina. În timpul acestui război a fost arsă localitatea Albumus Maior şi distrus
ţinutul minier atât de grav încât a trebiut să se aducă noi colonişti pentru refacerea lor.
Evenimentul a dus mineritul într-o situaţie precară şi stăpânirea romană a trebuit să
facă eforturi mari pentru refacerea lui ca să devină profitabil 8 • Prin sistemul de minerit
înţelegem şi extracţia sării, aceasta fiind una din principalele bogăţii vizate de romani,
cunoscută fiind sărăcia acestui mineral în Peninsula Italică, în Balcani şi chiar în zona
adriatică.

Datele referitoare la exploatarea sării sunt puţine, totuşi, descoperirea a două
mărturii care atestă conductores pascui et salinarum, respectiv un conductor
salinarum care provin din localităţi semnificative în acest sens - Sânpaul, Homorod şi
Domneşti (judeţul Bistriţa - Năsăud), reprezintă un indiciu pentru amploarea pe care a
cunoscut-o această "industrie". În epoca romană, centre de exploatare se cunosc la
Salinae (Ocna Mureşului, judeţul Alba), Cojocna, Ocna Dejului şi Sic (judeţul Cluj),
Domneşti (judeţul Bistriţa - Năsăud), Sânpaul (judeţul Harghita); se presupune că sarea
9
ar fi fost extrasă şi la Potaissa, Ocna Sibiului şi Ocnele Mari •
Urmele rămase de la vechile exploatări de sare, fie că au fost preromane sau
romane, s-au şters în cursul secolelor XVIII - XIX, mai cu seamă în urma prăbuşirii
exploatărilor în formă de clopot sau prin transformarea lor în exploatări modeme de
forma unor camere trapezoidale. Descoperiri arheologice care să confirme exploatarea
sării din epoca romană sunt foarte puţine, iar păstrarea unor obiecte metalice (unelte) în
mediul respectiv a dus la degradarea lor în aşa măsură încât recunoaşterea destinaţiei
lor se face cu dificultate. S-au păstrat, cu precădere, obiecte şi unelte de lemn a căror
întrebuinţare s-a prelungit, în timp, din perioada bronzului până în evul mediu. Minele
romane, după ştirile ce le avem de la Plinius, erau camere lungi de 15 -30 m, cu 3,8 7,6 m lăţime şi circa 15 m adâncime, deschise la zi şi cu exploatare prin lucrări la vatră.
Din timpul romanilor se cunosc 18 mine mari şi 11 mici care au fost exploatate chiar şi
10
după 274 d. Hr., an în care legiunile romane s-au retras din Dacia •
Cea mai mare atenţie în literatura arheologică, istorică şi mineralogică privind
producţia de sare s-a acordat Potaissei (Turda), numită de Ptolemeu drept "cea mai de
seamă din Dacia Romană" 11 • Coloniştii romani, aşezaţi aici imediat după lichidarea
regatului lui Decebal, au găsit la Potaissa o populaţie autohtonă numeroasă, prin care sa menţinut şi toponimicul dacic. Învăţaţii germani J. Fridwaldsky şi J. E. Fichtel au
menţiopnat, încă în secolul XVIII, existenţa unor puţuri de exploatare a sării din epoca
romană la Turda. În anul 1902, cu prilejul îndepărtării depunerilor de la o veche

8
9
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11

N. Maghiar, Şt. Olteanu, op. cit., p. 89; C.C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 81
M. Petrescu Dâmboviţa, Hadrian Daicoviciu, Dan Gh. Teodor, Ligia Bârzu, Florentina Preda, Istoria
românilor de la Începuturi piai ia secolul al VIII - lea, Bucureşti, 1995, p. 245
Anton Constantinescu, Dia istoria industriei româneşti: Sarea, Editura Tehnică, 1981, p. 14 - 15
D. Tudor, Oraşe, târguri şi sate ia Dacia Romană, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 219
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exploatare de la Turda, s-au găsit câteva unelte de lemn care au fost considerate
I'
romane-.
Sarea extrasă de la Turda, de o calitate deosebită (puritate 99,8 %) şi, de aceea,
foa11e solicitată era, probabil. exploatată nu numai pentru nevoile Legiunii a V-a
Macedonica. cantonată în castrul atât de cunoscut de la Potaissa. Alegerea acestui loc
pentru construirea castrului "nu poate trece cu vederea importaţa economică a regiunii
datorată zăcămintelor de sare'', grosimea medie a stratului de sare. fiind de circa 400
m 1', deşi dovezi arheologice sigure pentru exploatarea salinelor de la Turda în epoca
1
romană lipsesc ~. Se pare însă că în capătul nordic al galeriei principale de la Turda sar mai vedea urme ale ocnelor romane 15 •
Localitatea Salinae, prin forma sa plurală putea indica, în perioada romană.
întregul complex cu exploatări de sare din zonă: Uioara (Veresmart}, Vinţul de Sus,
Războieni - Cetate (Feldioara), Uioara şi Ocna Mureşului, toate aşezări bogate în
exploatarea saliferă cu urme romane, o regiune în care şi drumul imperial părăseşte
valea Mureşului ca să cotească spre Potaissa - Turda 16 . Pe baza itinerariilor antice şi a
localizării oraşului roman Potaissa la Turda, exploatările de sare eponime pent_ru
numele localităţii trebuiau căutate la Ocna Mureşului,localitate a cărei dezvoltare era
legată de exploatarea sării, motiv pentru care era menţionată şi de Ptolemeu în Tabula
Peutingeriana şi de Geograful Ravenat (autor creştin din secolul VII) în lucrarea
Descrierea lumii1'. În mod surprinzător, urmele romane de aici nu apar în bibliografia
din secolul XVIII a cărturarilor germani J. Fridwaldsky şi J. E. Fichtel. M. J. Akokner a
fost primul arheolog care, la mijlocul secolului al XIX-iea, a înregistrat aici urmele
unor exploatări romane de suprafaţă prin decopertare, semnalând în preajma lor
construcţii romane boltite, o serie de obiecte şi un fragment de monument funerar.
Când s-a delimitat câmpul de ruine romane s-a constata că el se întinde până la
Spălnaca, zonă în care masivul de sare cunoaşte o maximă aflorare 18 •
În timpul stăpânirii romane, la Salinae a existat un port pentru încărcarea sării,
Marisus (Mureşul) fiind folosit ca mijloc de transport spre cele mai îndepărtate colţuri
19
ale lumii • Ocnele respective posedau pe malul Mureşului schele pentru încărcatul şi
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Volker Vollmann, Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră in Dacia Romană, Cluj
- Napoca, 1996, p. 242
V. Moga. Din istoria militară a Daciei Romane. Legiunea XIII Gemina, Editura Dacia Cluj Napoca. 1985. p. 65 - 66
Volker Vollmann. Minele, salinele şi carierele de piatră din Dacia Romană, Cluj - Napoca. 1983, p.
167 (teza de doctorat, mss)
lnformatie de la Ana Cătinaş de la Muzeul de Arheologie din Turda
D. Tudor. op. cit.. p. 206
0 • Dicţionar de istorie veche a României, Editura Ştiintifică, Bucureşti, 1976, p. 5 I 4
Volker Vollmann, Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră din Dacia Romană,
Cluj - Napoca, 1996, p. 241
Nicolae Dobra, Ocna Mureşului. Monografie, 1996, p. 18; C. C. Giurescu, Istiria românilor, I, 1938,
p. 193
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20

expedierea sării cu ajutorul plutelor sau cu mici ambarcaţiuni . Supravegherea minelor
de aici era sigurată de detaşamente ale Legiunii a XIII-a Gemina, a V-a Maccdonica şi
Ala I Batavorum care staţionau în fotificaţiile de la Războieni - Cetate. având
misiunea de a păzi drumul dintre Salinae şi Apulum, precum şi de un detaşame111 al
Legiunii XIII Gemina aflat la Spălnaca21 •
Situate în preajma drumului care ducea dinspre Valea Oltului spre 1t.pulum.
salinele de la Ocna Sibiului par să fi constituit un obiectiv economic impo11ant în
perioada stăpânirii romane în Dacia. J. E. Fichtel consemnează aici în secolul al XVI 11
- lea circa 15 exploatări antice cu forme aproape identice, prăhuşite în parte. Reluînd
problema vechimii exploatării sării de aici, K. Horedt nu exclude posibilitatea ca ele să
fi fost deschise în perioada romană, dar materialul arheologic roman descoperit aici nu
este concludent2 2 •
Pentru vechimea exploatărilor de sare de aici pledează şi descoperirile semnalate
de Teglas J. la salina veche a Prepositului şi în împrejurimi, anume două ci('Canc de
fier întrebuinţate probabil pentru despicarea blocurilor. respectiv introducerea
23
"penelor" în vederea pregătirii acestei operaţii . Pe baza informaţiilor de la cercetiltorii
germani, V. Wollmann afirmă ca în perioada romană au mai fost deschise explc,atările
de la Cojocna, Sic, Paţa şi Ocna Dejului. Pe o hartă germană din 183 7 se pot număra 12
locuri de exploatare atribuite romanilor. Pe Someş sunt menţionate şi alte exploatări
mai mici, locale, la Cuzdrioara, Mănăştur, Reteag, Căianul Mare. Ciceu. Cristur, llişua,
Tău, Beclean, Chiua, Sintereag, Vireag, Mogoşmăt ş.a., unde sarea se află la adâncimea
de 3 - 4 m, fiind uşor extrasă chiar din malul Someşului sau al unor conlluienţi. La
Domneşti, pe valea Şieului, numărul vestigiilor romane este foarte însemnat. iar la
Jelna şi Rogna Uudeţul Sălaj) s-au semnalat exploatări însemnate de sare din epoca
romană. În regiunea salinelor de pe Târnava, între Sovata şi Praid, au fost semnalate
urme arheologice considerate a dovedi existenţa unor exploatări de sare din epoca
romană. Un centru foarte important şi bine cunoscut în evul mediu a fost Sânpaul Homorod, judeţul Harghita, de unde se extrăgeau mari cantităţi de blocuri de sare. În
afara altarului votiv pe care l-a pus aici C. Iulius Omucio lui C. Iulius Valentinus s-au
mai descoperit, într-un puţ părăsit, monede romane. Exploatări de suprafaţă romane
mai existau şi la Mărtiniş Uudeţul Harghita), de unde provine o inscripţie şi mai multe
descoperiri monetare 24 •
Săpăturile arheologice şi cercetările de suprafaţă efctuate la Buridava Stolniceni, în împrejurimile acestui mare târg daco - roman au dus la interesante
descoperiri privitoare la dezvoltarea vieţii romane. S-a putut remarca o înfloritoare
stare economică a acestui ţinut, legată, în primul rând, de exploatările salinelor de
20

21
22
23

24

D. Tudor, op. cit., p. 205
V. Moga, op. cit., p.65 - 66; D. Tudor, op. cit., p. 206
Volker Wollmann, op. cit., p. 242
Ibidem, p. 243; în lucrarea închinată mineritului, V. Wollmann a folosit lucrările unor cercetători
gennani din secolele XVIII şi XIX, J. F. Fichtel, Th. Mommsen, E. Vagner. J. Fridwaldsky. Fr. Rete.
M.J. Ackner
Ibidem, p. 244
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Ocnele Mari. Sarea extrasă se transporta la Buridava, de unde se comercializa pe
drumul Oltului către Dunăre 25 • Calea Oltului de la Ocnele Mari la Dunăre s-a numit,
până în secolul trecut, şi "Drumul Sării" 26 •
Exploatarea saliferă din această zonă trebuie să fi fost deosebit de activă, numai
dacă enumerăm trupele care au staţionat aici:Legio I Italica, V Macedonica, XI

Claudia, Cohors Milliaria Brittonum, Cohors I Hispanorum veterana, Cohors II
Flavia Bessorum, Cohors IX Batavorum, pedites singulares (legati pro pretorae
Moesiae Inferioresf 7• Rolul acestor trupe era acela de a veghea şi menţine liniştea care
să permită o exploatare economică complexă a zonelor ocupate. Deşi nu există dovezi
arheologice sau documentare despre exploatarea sării din zona Slănic Prahova, sarea
trebuie să se fi scos de aici "de la început şi până în zilele noastre", susţine cu destulă
convingere M. Stamatiu, unul din primii cercetători al salinelor din Prahova28 •
Având în vedere cantitatea enormă de sare din zonă şi adâncimea mică la care se
găseşte, aici trebuie să se fi tăcut exploatări încă din epoca dacică, iar dacă facem
asemănări cu zona salinelor maramureşene, care au suferit o modernizare în exploatare
în epoca romană, deşi erau controlate de dacii liberi în secolele I - III, putem, deci,
considera că şi aici s-au tăcut progrese în sistemul de exploatare, mai ales că în
apropiere se găseau castrele romane de la Târgşor, Mălăieşti şi Drajna de Sus.
Zonele fostei Dacii locuite de dacii liberi, bogate în sare, au continuat să fie
exploatate în secolele I - III după obiceiul străvechi, prin forme simple, care s-au
perpetuat şi pot fi studiate şi astăzi în zone greu accesibile, cum ar fi zona Sări - Bisoca
Uudeţul Buzău) sau Valea Sării Uudeţul Vrancea). Au existat şi zone de exploatare
organizată în care vechile metode dacice au fost perfecţionate după model roman, ca
cele din Maramureş, unde s-au descoperit monede romane 29 , ca dovadă a existenţei
schimburilor cu provincia Dacia; fenomenul poate fi asociat cu celelalte domenii în
care superioritatea tehnicii romane s-a impus, devenind dominantă. "Intensificarea
vieţii romane din provincia Dacia .„ în secolele II - III a radiat departe în teritoriile
populaţiei vecine (daci liberi, sarmaţi, iazici şi roxolani, triburi germanice nou venite) a
căror ostilitate faţă de Imperiul roman - ca şi Ia dacii lui Decebal de odinioară - nu
excludea atracţia pentru valorile superioare ale civilizaţiei romane"30 •
Exploatarea sării, atât de necesară existenţei oamenilor şi animalelor, a continuat
şi a avut o amploare mai mică sau mai mare, după cerinţele şi condiţiile intrne şi
externe, dacă avem în vedere epoca atât de frământată a marilor migraţii. C. C.
Giurescu, referindu-se la viaţa economică dintr-o epocă mai târzie - economia naturală,

25

26
27

28
29
30

O. Tudor, op. cit„ p. 367
Corneliu Tamaş, Istoria Ocnelor Mari, Rm. Vâlcea, 1995, p. 61; O. Tudor, Câteva probleme ale
epocii romane fn lumina cercetărilor arheologice de la Buridava, în Buridava, 1976, p. 30
Dicţionar de istorie veche a României, p. 118
M. Stamatiu, Istoricul cercetărilor de sare dia regiunea Siinic Prahova, în Analele Acade-miei
Române, 1943, p. 2
V. Wollmann, op. cit., p. 244 - 245
Andrei Oţetea, Istoria poporului romla, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 82
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arată că două

produse, sarea şi fierul, nu pot fi excluse din viaţa comunităţii şi nici din
procesul de schimb31 • Putem considera, deci, pe bună dreptate, că întregul spaţiu salifer
a continuat să fie intens exploatat pentru necesităţile interne şi externe - ne referim aici
la spaţiul est - carpatic, unde carpii şi-au desfăşurat viaţa economică după vechile
tradiţii şi, desigur, sub influenţele romane.
Zona dacică, devenită Provincia Dacia, a intrat în sistemul de exploatare al
marelui imperiu. Acum salinele, care reprezentau o sursa importantă de bogăţie, au
trecut în sistemul de exploatare prin arende acordate de statul roman unor conductores
pascui et salinarum, respectiv conductor salinarum. Acest sistem de exploatare prin
antreprenori era practicat de către romani, după câte se ştie, atât în perioada
republicană cât şi mai târziu, când salinele se aflau în patrimoniul împăratului. Salinele
nu erau exploatate în regie proprie, ci de antreprenori care, prin funcţionarii sau
2
subarendaşii lor, vindeau sarea la preţurile stabilite în mod oficiat3 •
În lucrarea sa, deja citată, V. Wollmann prezintă două puncte de vedere asupra
modului cum se reglementa în cadrul funcţiei de conductores ssalinarum producţia
propriu-zisă şi, respectiv, desfacerea ei şi anume:
a. Marquard împărtăşeşte părerea că funcţionarii care se ocupau de administrarea
monopolului sării se intitulau salinatores aerarii (bazându-se pe un fragment din Cato),
în timp ce numai arendaşii salinelor purtau numele de conductores salinarum, respectiv
solarii;
b. în a doua variantă, a lui M. Rostowzew, arendaşii nu aveau un beneficiu din
monopolul sării, întrucât în perioada imperială nu se menţionează un impozit pe sare.
Din inscripţiile descoperite se ştie că în perioada imperială salinele au fost transferate,
împreună cu păşunile, în proprietatea imperială şi că au fost arendate împreună cu
acestea unor conductores pascui et salinarium. Astfel, sunt cunoscuţi: cavalerul P.
Aelius Strenuus de la Apulum, patron a trei colegii meşteşugăreşti, păşunilor, salinelor
şi al comerţului cu sare: patronus collegiorum fabrum, centonariorum et nautarum (CIL
III, 1209) şi sacerdot al cultului împăratului3 3 • Obţinerea dreptului de arendare a
salinelor împreună cu păşunile presupune o garanţie materială solidă, probabil că aceşti
arendaşi erau posesori de turme şi, în contul obligaţiilor de contract, fumizau o parte
din producţia de sare pentru stat34 •
Un alt conductor salinarum a cărui rază de activitate pare să fi fost foarte mare,
cuprinzând eventual întreaga Dacie carpatică, Aelius Mar{i)us este cunoscut din două
inscripţii: odată la Micia, dintr-o dedicaţie pusă zeului Silvanus Domesticus de P,

31
32
33

34

C.C. Giurescu, Probleme controversate În istoria Romlniei, Editura Albatros, Bucureşti, 1977, p. 23
- 31
V. Wollmann, op. cit., p. 248
M. Petrescu Dâmboviţa şi colab„Istoria Romlniei de la Începuturi pini În secolul al
VIII-Ies, p.
245
V. Wollmann, op. cit„ p, 248
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Aelius Euphoros şi a doua oară la Domneşti • El avea la Domneşti un administrator casier - actor de origine neliber cu numele Atticus.
Al treilea conductor salinares, C. Iulius Valentinus, cunoscut de la Sânpaul Homorod dintr-un altar dedicat lui So/ lnvictus, avea un administrator - casier de
origine liber''.
O dovadă certă care vorbeşte despre ampla exploatare a sării în Dacia Romană
este inscripţia dată de Collegium salinarium cu sediul la Turda:
DITI TERRAE MA TRI
DRUS(us) VERPID(ius) POLLIANUS
QUAEST(or) et COLLEG(ium)
SALINARl(orum) V(otum) S(olverunt)
36

15

adică:

Faţă de Îmbelşugatul pământ mamă
Drusus Verpidius Pollianus
Chestorul şi colegiul salinarilor
şi-au Îndeplinit făgăduiala dată38•

Sarea extrasă era transportată pe Mureş şi exportată în toată lumea romană şi
întrucât Dacia romană era înscrisă în circuitul economic al imperiului,
"afacerile comerciale pe care o ţară atât de felurit înzestrată de la natură trebuie să la
provoace atrăgea un număr aşa de important de negustori de toate naţiunile, mărfurile
circulau nu numai pe căile de uscat ci şi pe marile râuri ale Daciei .... activităţii interne
îi corespunde o expansiune comercială în afară. care ducea negustori şi mărfuri din
Dacia până la Sa/onae, la Mytilene ori chiar până în Egipt" 39 .
În Dobrogea, şi ea parte a imperiului, unde "pescuitul era principala ocupaţie a
indigenilor'.rn şi. deci, erau mari consumatori de sare, în lipsa zăcămintelor din acest
teritoriu. băştinaşii şi grecii din cetăţile pontice (mari exportatori de peşte în cetăţile
din sudul egeic) erau. desigur. nevoiţi să folosească sare marină recoltată în bazine de
evaporare sau din bălţile de felul celor de la Apollonia'11 • Putem bănui, totuşi, că apelau
la sarea din zonele vecine, din Câmpia munteană, sau la rezervele din estul Carpaţilor.
În spa{iile locuite de dacii liberi, unde rezervele de sare sunt tot atât de mari ca şi
în Provincie, exploatarea s-a făcut după vechile metode şi, desigur, cu „modernizări"
împrumutate din lumea romană. Deşi nu există dovezi arheologice despre exploatarea
barbară.

35
30

17
·

38
39
40

41

Ibidem, p. 249: apud M. Rostowzew, în Staatspacht, p. 41 O
V. \\'ollmann. op. cit.. p. 249. Cf. I.I. Russu~ Sclavul Atticus. Contribuţii la istoria econon1ică a
Daciei. în SCIV. 1 - 4. 1956. p. 7 - 13
V. Wollmann. op. cit.. p. 249. apud Solszged, 4. 1928. p. 300: C. Daicoviciu, în ACMIT. 2. 1929. p.
311
Anton Constantinescu. op. cit.. p. 15
V. Pârvan. Dacia, Editura Ştiintifică, Bucureşti, 1972, p. 154
Al. Suceveanu. Viaţa economică in Dobrogea Romană, sec. 11-111 d. Hr., Editura Academiei. 1977,
p. 165
Dicţionar de istorie veche a României, p. 515
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în aceste spaţii, logica ne spune că o astfel de bogăţie atât de necesară, care se
găsea din abundenţă, a fost exploatată nu numai pentru nevoile locale, şi acestea în
creştere datorită sporului populaţiei, dar şi pentru schimb, întrucât reprezenta o
importantă sursă de venituri.
Date mai multe avem despre salinele din Maramureşul locuit de dacii mari.
Făcând analogii şi folosind datele din tratalele mineralogice şi din literatura de
specialitate geologică întocmite în evul mediu care au fost enumerate, s-a ajuns la
părerea că cele mai vechi exploatări de sare de aici se aflau la Costiui (Maramureş), în
preajma exploatării "Sf. Ladislau", dar şi la Ocna Şugatag, Ocna Slatina şi Radna de
Sus. Învăţatul ardelean Fichtel, pe la 1780, în lucrarea Ştiri despre mineralizaţiunile din
Marele Principat al Transilvaniei spunea că la salinele din Maramureş s-au descoperit
exploatări de sare preistorice, unde s-au găsit şi unelte de piatră şi de bronz, cu o
vechime de circa 3500 de ani 42 •
La Costiui şi Sf. Ladislau au fost semnalate monede romane care, după părerea
lui V. Wollmann, au putut pătrunde aici nu numai pe baza comerţului cu provincia
Dacia, ci şi din schimburile populaţiei de aici cu Panonia sau chiar cu diferite seminţii
barbare,schimburi facilitate de posibilităţile de transport pe Iza şi apoi pe Tisa până în
Câmpia Panonică43 • În Istoria Maramureşului, A. Filipaşcu consideră că dovezile
monetare romane descoperite în diferite sate şi mai ales în apropierea vechilor saline
reprezintă o certitudine a stăpânirii romane asupra zonei 44 • Cercetările posterioar~
apariţiei lucrării lui A. Filipaşcu au dovedit cu certitudine că Maramureşul nu a intrat
în Provincia Dacia, monedele găsite aparţinând, desigur, populaţie dacice.
În spaţiul Moldovei rezervele de sare sunt mai mari cantitativ şi se găsesc la
adâncimi mici, fapt ce uşurează mult extracţia. Dovezile arheologice atestă că ocupaţia
principală a populaţiei era agricultura şi tocmai de aceea exploatarea sării în fo1me
simple de suprafaţă s-a practicat din timpuri imemoriale. Este cunoscut faptul că
popoarele la care predomină hrana vegetală nu se pot lipsi de sare, iar cele crescătoare
de animale o căutau mai ales pentru hrana acestora. Istoricul latin Tacit afirma că:
"popoarele germanice nu au cunoscut sarea şi, atât timp cât ele au cutreerat întinsurile
ca vânători, în vechile limbi germanice n-a existat cuvântul sare". După ce s-au fixat şi
au început să facă agricultură, sarea a început să fie preţi1ită ca aliment, în limba lor a
apărut cuvântul "sare" şi germanii au dus războaie crâncene pentru a-şi asigura
resursele de sare45 •
Spaţiul carpato - dunărean, pe lângă imensele rezerve de sare ale subsolului, a
beneficiat de o densa reţea hidrografică, bogată în peşte şi de întinse suprafeţe de
păşuni, favorizând o străveche îndeletnicire - creşterea vitelor. B. P. Haşdeu, deşi se
referă Ia spaţiul românesc în secolul trecut, evidenţiază un fapt economic valabil şi în
42

43
44

45

·Istoria gândirii şi creaţiei tehnice româneşti, I, Editura Academiei, I 982, p. 195
V. Wollmann, op. cit., p. 245
A. Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940, p. I 6
Ana Pârsoveanu - Apostolide, Sarea, Editura Ştiinţifică. Bucureşti, 1963, p. I 2
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mileniul I: "România întruneşte singură în orientul Europei, într-o proporţie colosală,
6
câteştrei elemente: ocne, râuri şi păşuni'.4 • Afirmaţia este perfect adevărată, mai ales
că de aici au fost exportate, milenii la rând, sare, vite, cereale, peşte ş.a.
Exploatarea sării în spaţiul Moldovei la Solca, Cacica şi mai ale Târgu Ocna se
face din timpuri imemoriale. La Solca, judeţul Suceava, s-a găsit dovada brichetării
47
sării încă din neoliticul timpuriu, mileniul al V-lea î. Hr. •
În ceea ce priveşte exploatările de la Târgu Ocna, este de presupus că s-a scos
sare din timpuri străvechi. Situată în apropierea trecătorii din Transilvania spre
Moldova şi. invers, Valea Trotuşului este de presupus că a constituit o sursă de comerţ
cu sare pentru spaţiile lipsite de acest produs şi pentru populaţiile străine care au
străbătut aceste meleaguri. În privinţa tehnicii folosite în exploatarea sării solide,
apelăm la similitudinile cu exploatările din Maramureşul locuit de dacii liberi şi, în
mod surprinzător, cu cele practicate chiar la mijlocul secolului XX în zona Valea Sării,
48
din judeţul Vrancea . Se săpa un puţ adânc de 0,3 - 1O m, până la sare. Apoi începea
exploatarea în adâncime, lărgindu-se diametrul excavaţiei pe măsura adâncirii
lucrărilor, până la un diametru maxim de 13 m. Camera de exploatare era lucrată
descendent până la o adâncime de 13 - 16 m, când lucrările se opreau şi începea un nou
49
puţ, aşezat la distanţă de 15 - 20 m de primul • Părăsirea galeriilor din cauza
îngreunării muncii şi a pericolului pe care îl prezentau, a făcut ca acestea să se
prăbuşească în timp din cauza infiltrărilor de apă şi a alunecărilor de teren.
Abandonarea de către armatele şi administraţia romană a teritoriilor cucerite, în
cele două etape (271 - 275 şi 602 - 614) a contribuit la refacerea unităţii structurii
social - politice pe întreg cuprinsul vechii Dacii, creştinismul şi romanizarea având
rolul de liant al unităţii noastre etno - lingvistice.
Evoluţia vieţii economice se caracterizează prin unitate, care nu trebuie înţeleasă
ca ceva imuabil, ci ca o unitate într-o continuă schimbare, fiind sensibilizată de
receptarea şi asimilarea,din lumea romanică, a unor valori tehnico - economice,
conferind fondului tradiţional o fizionomie culturală superioară, proces care defineşte
50
sinteza daco- romană .
Populaţia dacoromană, numeroasă, rămasă în acest spaţiu a cotinuat să
exploateze bogăţiile şi să găsească forme de colaborare cu nenumăratele valuri de
migratori care au trecut peste aceste pământuri. În ceea ce priveşte poziţia populaţiilor
în migraţie faţă de practicarea îndeletnicirilor de valorificare a bogăţiilor miniere şi
chiar faţă de acelea din cadrul economiei de transformare, ei foloseau populaţia locală
pentru procurarea materiei prime, pentru realizarea diferitelor obiecte, întrucât aceste
46

B. P. H~deu, Ocnele din Rominia, în Columna lui Traian, I, 13, 1870, p. 168

Istoria gindirli şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice romineşti, p. 195
Informaţie de la Nae Petrache din Valea Sării, lucrător la ocna deschisă în localitate după al doilea
război mondial, când în zona Vrancei era mare lipsă de sare.
49
Istoria glndirii şi creaţiei ştiinţltice şi tehnice romineşti, p. 195
so Ştefan Olteanu, Societatea carpato - danubiano - pontici În secolele W - XI, Bucureşti, 1977, p. 13
47

48
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munci erau ~onsiderate "înjositoare pentru poziţia lor de dominatori"~'. Se constată o
unitate de evoluţie în întreg spaţiul fostei Dacii.
Aspectul de civilizaţie atestat în spaţiul carpato - nistrean în perioada secolelor V
-VII d. Hr„ vădeşte limpede, în conţinutul său, numeroase şi importante tradiţii
străvechi dacice şi romane menţinute timp îndelungat sau amplificate într-o originală
sinteză în care amprenta multiplelor influenţe manifestate de imperiu îi conferă un
caracter aparte, asemănător însă aspectelor de civilizaţie autohtonă de tip şaga, Bratei,
Biharea în Transilvania, sau Cireşanu, Ipoteşti - Cândeşti din Muntenia şi Oltenia,
constituind, împreună, o evidentă unitate culturală romanică specifică întregului spaţiu
de formare a poporului şi limbii române 52 .
Se constituie pe tot spaţiul românesc romaniile populare, nuclee statornice de
viaţă şi cultură romană, cu structură social - economică deosebită de a popoarelor care
s-au aşezat în acest spaţiu. Aceste romanii au influenţat apoi populaţiile alogene
inferioare în dezvoltarea etno - culturală şi' economică.
Dacii, romanizaţi acum, "au continuat să are şi să semene, să crească vite, să
cultive viţa de vie, să scoată sare şi aur din pamânt, să pescuiască şi să-şi facă singuri
uneltele şi armele necesare" 53 •
Stăpânirea şi controlul migratorilor asupra localnicilor aveau un caracter efemer,
54
ei trebuiau să plătescă "dări în cereale" şi, probabil, în muncă şi, desigur, în sare.
Rezultatul romanizării între secolele IV - VI d. Hr. a întregului teritoriu care fusese
provincie romană a fost constituirea culturii Dridu, cultură a civilizaţiei româneşti, cu
un caracter unitar, cu aria de răspândire şi dezvoltare istorică în spaţiul intracarpatic, al
Dunării şi Mării Negre, pe o arie care depăşeşte cu mult teritoriul ţării noastre. Această
cultură este dovada unei dezvoltări social - economice şi politice a întregii romanităţi
ori~ntale 55 • Dezvoltarea social - economică determină creşterea numerică a populaţiei şi
a schimburilor economice.
Din păcate, date despre exploatarea sării în spaţiul est - carpatic şi sud dunărean nu avem până la începutul mileniului al II-iea, dar nu putem crede că, dacă în
prima jumătate a secolului al XVI-iea Michal Bocignoli, călător pe aceste meleaguri,
exclama plin de admiraţie "sunt munţi de sare pe care locuitorii îi taie aşa cum [se taie]

51

Ibidem, p. 109
Dan Gh. Teodor, Regiunile carpato - nistrene 1n secolele V - X d. Hr., în Historica, Iaşi, 1997, p. 84
53
C.C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit„ p. 128
54
Kurt Horedt, The geplds, the aYars and tbe romanic populatlon in TransilYanJa, în Biblioteca
Historica Romanise, Monographs, XVI, Bucureşti, 1975, p. 118
ss Eugenia Zaharia, Sipjturile de la Dridu, Editura Academiei, Bucureşti, 1967; Dan Gh. Teodor,
Romanitatea carp(Jto - dunireanl şi Bizanţul in secolele V - XI d. Hr., Editura Junimea, laşi, 1986;
Eugenia Zaharia, Populaţia romfnescl 1n TransilYanJa in secolele VII - VIU. Cimitirul nr. 2 de la
Bratei, Editura Academiei, Bucureşti, 1977; Enciclopedia arheologiei şi istoriei Yechi a Romfniei,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, p. 82 - 83; Şt. Olteanu, Societatea carpsto - danubiano pontici ia secolele IV - XI Bucureşti, 1997, p. 30
52
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pietrele în carieră" 56 , în mileniul I să nu se fi procedat la fel. Dacă facem o corelaţie cu
ritmul de creştere a populaţiei ce locuia aceste zone, presupunem, pe bună dreptate, că
exploatările de sare s-au intensificat continuu, cunoscând variaţii în funcţie de cerinţele
din exterior ale populaţiilor care au trecut prin aceste zone, care s-au aşezat aici
temporar sau au locuit în spaţiile vecine, lipsit~ de sare.
În unna schimburilor rezultau venituri şi surse de existenţă pentru locuitorii
acestor zone, căci ei trebuie să fi fost cei care se ocupau cu scosul sării (în fapt o
muncă grea. care cerea experienţă şi cunoştinţe moştenite) şi cu comercializarea ei.
Dacă în perioada statelor feudale domnia controla comerţul cu sare, care aducea
mari venituri visteriei, încât domnii puteau acorda împrumuturi considerabile vecinilor
lor (după cum aprecia academicianul C. C. Giurescu)57 , putem concluziona că şi în
epoca premergătoare o parte a depozitelor monetare proveneau din acelaşi tip de
comerţ. Este foarte probabil că se practica schimbul direct între produse echivalente,
aşa cum se întâlneşte şi astăzi acest fenomen în târgurile săteşti (ex. târgurile de la
Pârscov, Mânzăleşti, Smeeni din judeţul Buzău), unde, adesea, se face comerţ cu
58
bulgări de sare scoşi din malurile din zonă •
Descoperirile monetare din secolele IV - VII provenite din spaţiul carpato nistrean, ca de altfel şi din restul regiunilor carpato - dunăreano - pontice, contribuie, în
bună măsură, la evaluarea şi integrarea fenomenelor economice şi, eventual, politico militare din epocă„. Monedele romano - bizantine care alcătuiesc tabloul descoperirilor
numismatice din perioada amintită constituie (prin abundenţa ori raritatea lor,
materialul utilizat, gradul de uzură şi împrejurările descoperirii) un barometru fidel în
estimarea intensităţii legăturilor economice şi natura relaţiilor politico - militare dintre
59
stat şi beneficiarii străini • Considerăm comerţul cu sare o componentă plină de
semnificaţii.

Ceva mai multe date despre exploatarea sării în interiorul arcului carpatic avem
începând cu secolul al VII-iea, când avarii, populaţie turanică, ca urmare a tulburărjlor
care s-au produs în stepele dintre Marea Caspică şi Volga, încep să se deplaseze spre
vest, forţează pasurile Carpaţilor nordici şi pătrund pe Valea Tisei în Slovacia şi
Panonia, constituid al doilea Caganat, aproximativ în limitele teritoriale ale celui dintâi.
Noii veniţi, ca şi hunii şi avarii primului Caganat, cunoscuţi crescători de vite, erau
direct şi vital interesaţi de procurarea sării, aflată, după cum se ştie, în cantităţi mari în
interiorul arcului carpatic. Astfel se explică descoperirile avare datând din secolul al
Vii-lea, care se grupează în zonele bogate în zăcăminte de sare de pe Mureş, şi anume:
Teiuş, Stremţ, Aiud, Aiudul de Sus, Magina, Lopada Nouă, Gâmbaş, Noşlac, Heria,
56

57
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N. Maghiar, Şt. Olteanu, Din istoria mineritului in România, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p.
132
C. C. Giurescu, Probleme controversate in istoria României, p. 23 - 31; autorul consideră că sumele
de care dispuneau Litovoi (1277) şi Basarab (1330), proveneau din "vămi, dijme şi sare".
Popa Emilian de la Negoşina (comuna Scorţoasa) ne-a vorbit, în 1992, despre aceste practici - schimb
între un coş de bulgări de sare şi miei în preajma Paştilor
Viorel M. Butnariu, Descoperiri monetare in spaţiul carpato - nistrean in secolele W - VIII,
structuri şi semnificaţii, în Historica, laşi, p. 59
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Câmpia Turzii, Comeşti, Moldoveneşti, Cicău , dar şi pe Târnava Mare, la Bratei.
Aceste descoperiri, dacă nu sunt dovezi ale unei stăpâniri _efective, sunt însă dovezi ale
unui control avar asupra salinelor şi asupra importantei artere de circulaţie pe care o
constituia marele râu spre Panonia complet lipsită de sarea atât de necesară oamenilor
şi turmelor61 •
La sfârşitul secolului al VllI-lea, în urma numeroaselor lupte.purtate între 791 796, cel de al doilea caganat avarie este înfrânt de către armatele lui Carol cel Mare,
care ajunsese cu stăpânirea până în regiunile Panoniei. Resturile avarilor se refugiază la
răsărit de Tisa, dar aici sunt înfrânţi definitiv de trupele ţarului bulgar Krum, în 803.
Dominaţia avară începe să fie înlocuită de cea bulgară, aceasta din urmă având la bază
aceleaşi pretenţii de ordin economic, între care procurarea sării din salinele Carpaţilor
şi din sudul Transilvaniei. "Bulgaria de dincolo de Dunăre nu putea fi decât o regiune
restrânsă în apropierea fluviului, aflată probabil pe unul din drumurile sării" 62 •
Interesul bulgarilor pentru sare a fost foarte mare, întrucât încercau să obţină
venituri cât mai mari chiar din exportul către Moravia. Amulf, regele german, ajuns
împărat (876 - 899), aflat în luptă cu regele morav, trimite solii ţarului bulgar Vladimir
şi îl roagă să nu mai vândă sare moravilor. Momentul este deosebit, dovedind
importanţa sării în acest conflict. Acest produs. sarea, nu putea să provină decât din
salinele din Transilvania de nord sau Maramureş, întrucât este ştiut că în Bulgaria nu
63
există sare, în afară de câteva tuzle • În vremea respectivă, la Salankemen (Piatra
Sării), localitate situată la confluenţa Tisei cu Dunărea, pe malul sudic al fluviului, se
64
găsea un depozit de sare. Sarea era adusă aici fie pe uscat, fie transportată pe Tisa •
Aici funcţiona un aparat financiar alcătuit de vameşi, paznici etc., cu sarcini de a
percepe vama de la ambarcaţiunile care transp01tau sarea pe Mureş 6 ~.
Pătrunderea slavilor în spaţiul românesc s-a produs în mai multe valuri şi,
probabil, în secolul al IX-iea, când pătrund în zona centrală a Transilvaniei, au luat sub
control salinele aducătoare de venituri. Astfel se poate explica înlocuirea tennenului de
salinae cu cel de ocnă ( okna - cuvânt de origine slavă care înseamnă fereastră).
Revenirea la latinescul salină s-a făcut în secolul al XIX-iea, când era considerat
neologism 66 •
O altă etapă în valorificarea sării o constituie pătrunderea ungurilor în
Transilvania. Sarea a fost pentru ei, alături de aur şi păşuni, centrul de atracţie.
Enumerarea s-a făcut după K. Horedt, op. cit., p. 62
Kurt Horedt, Contribuţii la istoria TransilYaniei În secolelelV - XIII, Bucureşti. 1958. p. 89
62
Dan Gh. Teodor. op. cit., p. 48 - 49
63
Aurel Decei, Românii din veacul al IX-iea până În al XIII-iea În lumina izvoarelor armeneşti,
Bucureşti. 1939. p. 16; autorul aduce argumente ale stăpânirii bulgare în Transilvania şi pentru
continuitate. în contra teoriei lui Roesler. care susţine că sarea vândută de bulgari era sare marină.
64
P. lambor. Drumuri şi Yămi ale sării din Transilvania in perioada feudalismului timpuriu, în
AMN, XIX. 1982. p. 76
6
~ Şt. Olteanu. Societatea carpato-danubiano-pontică În secolele IV - XI, Bucureşti. 1997.
p. 175
66
C. Atudorei, E. Bocante, P. Miclea. op. cit., p. 21
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aminteşte despre rolul acestei
Ogmond, iscoada lui Tuhutum "i-a vorbit mult domnului său despre bunătatea
acestei ţări; că pământul acela e udat de cele mai bune râuri; că din nisipurile lor se
culege aur, că aurul din această ţară este cel mai bun aur; că de acolo se scoate sare şi
materii sărate „." 67 •
Ţinând cont de specificul modului de viaţă al triburilor nomade de crescători de
vite, caracterizat prin pendulări sezoniere, se poate conchide că infiltrarea grupurilor de
unguri în interiorul arcului carpatic s-a făcut de-a lungul Mureşului şi Someşului, mai
întâi pentru asigurarea păşunatului de vară şi, apoi, pentru valorificarea zăcămintelor de
sare şi metale, ceea ce presupune prezenţa lor permanentă în teritoriul amintit68 • Regele
Ştefan cel Sfânt, când ocupă ţinuturile de la nord de Mureş, intră în stăpânirea ocnelor
de sare de la Turda, Cojocna şi Dej. În Legenda Sfântului Gerard se vorbeşte despre
ducele Ahtum, din părţile bănăţene, din oraşul Morisena, probabil pe Mureş, care
"uzurpa puterea peste sarea regală care cobora în jos pe Mureş, punând în porturile
acestui fluviu, pe tot cursul lui până la Tisa, vameşi şi păzitori şi făcându-le pe toate
birnicele lui" 69 • Aceleaşi evenimente sunt confirmate de necropolele din secolul al Xlea de la Deva, când maghiarii controlau drumul Mureşului care le asigura accesul spre
Alba Iulia şi depozitele de sare aflate în vecinătatea lor70 • Mureşul a purtat numele de
71
"Drum al sării" din zorii feudalismului şi până târziu în evul mediu.
Încă de la începutul stăpânirii arpadiene în Transilvania, sarea şi minireurile au
făcut parte din aşa-numitele "regales'', venituri excusive ale monarhului, de care
dispunea după plac în folosul coroanei, acordând beneficii din exploatarea lor unor
instituţii şi persoane. Regele a atras lucrători la ocnele de sare şi la minele din
Transilvania, pe care i-a înzestrat cu privilegii şi i-a apărat de samavolniciile unor
nobili 72 • Pentru exploatarea minelor metalifere şi a ocnelor de sare a fost folosită
populaţia locală la care s-au adăugat oaspeţii aduşi din alte părţ/3 •
Seria documentelor prin care sunt acordate drepturi din sare începe în actul lui
Geza I din 1075 pentru mănăstirea din valea Granului, căreia i se dă vama ocnelor de
sare din Turda ce se lua la Arieş 74 • Documentul este important şi pentru că înregistrează
existenţa unei aşezări mai vechi decât cucerirea arpadiană sub denumirea ei actuală,
75
legată de exploatarea sării •

Anonimy, Beie regis notaris, în Gesta Hungarorum,

bogăţii.
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Documente strllne despre romlnl, Bucureşti, 1979, p. 38
Victor Spinei, Migraţia ungurilor fn spaţiul carpato-dunlrean, în Arheologia Moldovei, XIII,
1990, p. 147
Al. Doboşi, Exploatarea ocnelor de sare din Transilvania fn evul mediu (sec. XIV - XVI), în Studii
şi cercetiirl de istorie medie, I, 1951, p. 126
Radu Popa, şara Haţegului, Bucureşti, 1988, p. S2
Adrian Bejan, Banatul fn secolele IV-XII, Editura de vest, Timişoara, 1995, p. 91
P. lambor, op. cit., p.77.
Stefan Pascu, Voevodatul Transilvaniei, voi.I, Ed. Dacia, Cluj, 1971, p.275.
D.l.R„ C, Transilvania, veac XI - Xlll, voi.I, p. I.
P.. lambor, ln Jegltur4 cu localizarea cetiţii Simiclluş (Turda), în .AMM, XIV, 1977, p.309.
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În 1138 regele Bela al II-iea acordă mănăstirii din Dămăs , printre altele, dreptul
de a lua 24.000 de bolovani de sare din târgul de la Sâmbăteni, pe care o transportau
din Transilvania pe Mureş până aici, lucrătorii din Şeitin cu două nave, făcând şase
curse anuale 76 • Regele Bela al III-iea acordă la rândul său numeroase privilegii
mănăstirilor şi bisericilor: în 1183 face o donaţie bisericii din Nitro, trei nave pentru
transportul sării 77 •
Perioada domniei lui Andrei al II-iea ( 1205 - 1235) abundă în privilegii
acordate bisericilor. În 1211 într-un documt;nt acordă privilegii mănăstirii Sf. Martin
din Pannonholma. Se specifică faptul că vămile acesteia să se bucure de aceleaşi
privilepii ca şi vămile bisericilor din Bistra şi Arad78 •
In 1217, Sf. Ladislau plecând în cruciadă, acordă mai multe privilegii. In primul
rând mănăstirii din Zagreb îi dă dreptul de a primi de la slujbaşii sării de pe Mureş o
cantitate de sare de apă (transportată pe apă) în valoare de 50 de mărci, pe care să şi-o
transporte de la Seghedin fără nici o vamă şi să o vândă fără nici o oprelişte 79 •
Casei ospitalierilor îi acordă În fiecare an, pentru îngrijirea săracilor, 500 de
. mărci de argint din venitul sării de la Sălacea 80 • Pentru primirea care i s-a făcut în Siria
de către cavaleri, le mai acordă câte 100 de mărci de argint pentru întreţinerea cetăţii
Margat şi Krak, din veniturile sării de la Sălacea81 •
În 1218, pe când regele era plecat în Orient, Papa Honoriu al III-iea acordă o
bulă pentru regina Iolanda, în care se arată că în cazul pieirii regelui în expediţie, ea să
se bucure în contul celor 8000 de mărci care-i constituiau dota,
de dreptul de a lua
venitul din sarea ce cobora pe Mureş şi veniturile de la saracinii din Pesta şi din
comitatul Bodro/2• Arhiepiscopiei din Strigoniu, pentru daunele suferite în timpul
răzmeriţei nobiliare când Andrei al II-iea era în cruciadă, îi acordă în 1221 dreptul de
a lua de pe masivul Vinţul de Sus - donând în 1219 câte un bolovan de sare adică două
găleţi de la fiecare car încărcat ce trecea pe acolo 83 • Bisericii episcopale de la Alba Iulia i-a acordat două treimi de vamă de la VinJ.ul de Jos de pe sarea transportată pe
Mureş, cealaltă treime revenindu-i voievodatului 4•
În privilegiul. acordat Cavalerilor Teutoni la 1222, care reînoieşte un privilegiu
din 1211 se spune de către rege: vă acordăm vouă, ca pe fluviul cu numele Olt, 6
corăbii şi tot atâtea pe fluviul numit Mureş, să aveţi pentru a transporta sarea În toată
ţara şi a aduce la întoarcere alte lucruri. Ocnele de sare numite Akno, suficiente pentru
cele 12 corăbii ... vi le ced4m ... promiţAnd să n.u plătiţi vam6'5 .
A

76
77
78
79
80
81

82
83

84
85

D.l.R., C, veac XI - XIII, voi.I, doc. 4, p.2.
D.l.R., C, veac XI - XIII, voi.I, doc. l!'i, p.9.
D.I.R., C, veac XI - XIII, voi.I, doc. 79, p.152.
D.l.R., C, veac XI - XIII, voi. I, doc. 103, p.162.
D.l.R., C, veac XI - XIII, voi. I, doc I05, p.164 - 165.
D.l.R., C. veac XI - XIII, voi.I, doc. 106 şi 107, p.166.
D.l.R., C, veac XI - XIII, voi I, doc. I09, p.167 - 168.
D.l.R., C, veac XI - Xlll, voi.I, doc. 113 şi 121, p.171, 178.
D.l.R., C, veac XI - XIII, voi. 11, doc. 346, p.309.
Al. Doboş, op. cit., p.128.
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Profitând de personalitatea şovăielnică a regelui, nobilimea îi impune în 1222
bula de aur prin care obţineau garantarea unor drepturi perpetue în care erau incluse
venituri provenite din exploatarea sării. Prin acestea erau sporite drepturile laicilor şi a
stârnit nemulţumirea clerului înalt care şi-a găsit purtătorul de cuvânt în personalitatea
ahiepiscopului Robert de Strigoniu, aliat cu prinţul moştenitor, Bela şi sprijiniţi de
Papă. În 1231 sub presiunea regele a fost nevoit să accepte modificarea bulei de aur în
favoarea clerului. Conflictul s-a încheiat în 1233 şi cuprindea în proporţie de patru
86
cincimi drepturile bisericilor din exportarea sării •
În 1238 Bela al IV-iea confirmă magistratului Rembald şi casei ioaniţilor o
serie de bunuri primite de la Salocea precum şi şase vămi pe Mureş pentru a face
transportul de trei ori pe an. De asemenea, le acordă jumătate din vama podului ce se
87
află peste cele două Timişuri, precum şi dreptul de a avea plute în aceste ape •
În 124 7, aceloraşi ioaniţi, aşezaţi în Ţara Severinului, le este îngăduit să scoată
sare din orice ocnă, pe care s-o transporte în teritoriul lor pentru folos propriu sau s-o
vândă în sudul Dunării, să transporte - sare - în chip îndestulător spre folosinţa acestei
ţări şi a părţilor dinspre Bulgaria, Grecia şi Cumania; ei vor putea să o scoată din orice
ocnă din Transilvania, de unde le-ar fi mai uşor, cu cheltuiala - comună - a noastră - a
regelui - şi a lor, păzindu-se intru toate drepturile episcopilol8•
Dacă documentul din 1222 nu spune din care ocne puteau Cavalerii Teutoni să
scoate şi să transporte sare pe Olt, în acesta din urmă se specifică în mod clar că e
vorba de orice ocnă din Transilvania şi se mai indică unde poate fi transportată.
Ioaniţilor li se concedase Ţara Severinului care coincide cu Oltenia, deci dacă ei
aduceau sare din Transilvania înseamnă că ocnele de la sud de Carpaţi nu funcţionau.
Regele Ungariei avea tot interesul să trimită sare din Transilvania ... şi deci regele nu
simţea nevoia să deschidă o nouă salină în părţile de la sud de Carpaţi unde situaţia
politică nu era dintre cele mai sigure - suntem în epoca marilor cuceriri mongole care
făceau ravagii chiar în inima Transilvaniei .. . O exploatare sistematică de proporţii care
să permită chiar exportul, nu s-a putut face în Ţara Românească decât după formarea
89
statutului feudal .
Exploatarea intensă a ocnelor transilvănene aducătoare de mari venituri a
favorizat dezvoltarea economică în zona cursului inferior al Mureşului. Se poate
aprecia că în Transilvania funcţionau ocnele de la Turda, Sic, Cojocna, Ocna Sibiului,
localizarea făcându-se după depozitele de sare şi după drumurile sării. Calitatea
acesteia este apreciată diferit de la ocnă la ocnă.despre sarea de la Turda se spune că
este bună şi tare (solidus), despre cea de la Cojocna că era solidă şi compactă de
culoare cenuşie (din cauza amestecului cu pământul). Despre sarea din dej şi Ocna
Dejului se aminteşte că în toată Ungaria nu este sare mai curntă decât cea din Dej.

86
87

88

89

P. Iam bor, Drumuri şi vămi ale sării În perioada feudalismului timpuriu, op. cit., p. 80.
D.l.R., C, veac XI - XIII, voi. I, doc. 258, p.305 - 306.
D.l.R., C, veac XI - XIII, voi. I, doc. 285, p.329 - 333.
Aurora Ilieş, Ştiri în legătură cu exploatarea sării în Ţara Românească până în veacul al XVIII-iea, în
Studii şi materiale de istorie medie, voi. I, 1956, p.156 - 157.
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Ocna Sibiului avea sare bună dar foarte des se umplea cu apă90 • Prin tradiţie Ocna
Sibiului ar fi fost deschisă în 906, locuitorii acestei aşezări, vechi lucrători în mină, au
1
sărbătorit în 1931 1025 de ani de exploatare continuă a minei9 •
Despre exploatările din Maramureş avem multe date, dar din secole mai târzii.
Într-o legendă transmisă de Ion Dlugosz, fiica regelui Bela al IV-iea ar fi primit de la
tatăl ei o ocnă regală în Maramureş, aici pinţesa Kinga ar fi aruncat un inel pe care l-a
regăsit în Poloni, în ocna Bochnia, după ce devenise acolo regină. Legenda a făcut ca
multă vreme să se considere că exploatarea sării regale în Maramureş ar fi început în
veacul al Xiii-lea şi chiar mai devreme, fenomen ce a avut loc în realitate mai târziu 9 ~.
Sarea reprezintă o sursă enormă de venituri pentru care au avut loc numai
conflicte. Pe măsură ce regalitatea maghiară a ocupat Transilvania. ocnele au devenit
proprietatea acesteia, iar regele dispunea de veniturile cuvenite după cum decidea.
Primele documente despre exploatarea sării în Ţara Românească şi Moldova datează
din secolul al XIV-iea, ceea ce nu exclude posibilităţi mai vechi ale comerţului cu sare
din aceste zone. După constituirea statelor medievale, Ţara Românească şi Moldova,
exploatarea bogăţiilor salifere trece sub controlul domniei care obţine astfel mari
venituri. Se pune problema cine le stăpânea până la această dată, căci astfel de bogăţii
şi surse de venituri nu puteau fi lăsate la întâmplare. Erau probabil sub controlul acelor
romanii populare care le exploatau în funcţie de cerinţele vremurilor şi care asigurau,
în primul rând, necesităţile comunităţii.
Marile exploatări au intrat sub controlul statului după cum dovedesc documetele
tot mai numeroase din epocile următoare, dar în zonele greu accesibile sau unde
rezervele erau mai mici, mâna legii nu a ajuns niciodată.

*

*

*

O altă formă de exploatare a resurselor de sare a fost şi este folosirea apelor
sărate. Marcus Vitrunius Polia, în lucrarea Despre Arhitectură, aminteşte despre
scoaterea sării din apele sărate. Fenomenul este dovedit arheologic şi pe teritoriul ţării
noastre: la Salca (judeţul Suceava), unde sunt numeroase slatine s-a găsit dovada că
izvorul Slatina Mare (care are concentraţia de sare 260 - 310 %) a fost folosit pentru
brichetarea sării încă din neoliticul timpuriu, mileniul V î. Hr. (Cultura Criş), anterior
acelora din apropierea Cracoviei considerate a fi cele mai vechi 93 •
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Al. Doboş, op. cit., p.133.
Ştirea a fost culeasă în octombrie 1997 de la Lazăr Sădeanu de 80 de ani din Ocna Sibiului.
Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-iea, Ed. Academiei, Bucureşti, 1970, p.50.
Referitor la Maramureş, Anton Constantinescu în lucrarea deja amintită despre sare, la p.16 enumera I O
ocne care ar fi funcţionat la Coştiu (Maramureş) între 600 şi 1006, autorul nu oferă însă nici o sursă de
documentare.
Istoria gindirii creaţiei ştiinţifice şi tehnice romineşti, I, op. cit„ p.195.
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Dealurile subcarpatice ca şi podişul Transilvaniei şi Maramureşul sunt pline de
izvoare sărate. Putem consemna că iscoada lui Tuhutum în Transilvania îşi informează
stăpânul că de acolo se scoate sare şi materii sărate, consemnare .ce dovedeşte că
folosirea apelor sărate era bine apreciată. Apa izvoarelor sărate, saramurile, murătorile
sau slatinile cum se numesc în Moldova, din punct de vedere semantic au trei
accepţiuni:

a. izvor de apă sărată;
b. apă sărată provenind dintr-o sursă naturală (loc sărat format deasupra
unei gropi cu sare, probabil prin inundare);
c. apă sărată obţinută artificial.
Vestigiile arheologice, de obicei aparţinând mai multor segmente cronologice,
sunt situate în imediata apropiere a surselor de apă sărată după cum arată descoperirile
de la Solca, Tolici, Lunca - Vânători, Cacica (în Moldova)94 , la Sărata - Monteoru,
Sărăţeanca, Săruleşti, Mânzăleşti, Vintilă Vodă, Scorţoasa (în Muntenia).
Folosirea apelor sărate în stare lichidă sau în stare recristalizată, numită popular
huscă, s-a făcut fără întrerupere din timpuri ce nu pot fi stabilite. Din cercetările
actuale de teren se constată că aceasta, saramura se foloseşte în:
a. Alimentaţie - la săratul hranei, la conservarea cărnii, murăturilor,
brânzei95 •
'
b. Hrana animalelor - pentru muratul tocăturii;
c. În tratament terapeutic.
Despre calităţile terapeutice ale apelor sărate şi ale sării, Plinus Secundus, în
tratatul său Despre Agriculturi, descrie o mulţime de tratamente posibile, multe dintre
ele folosite şi astăzi.
Exploatarea apelor sărate se făcea pentru o rază mai mică, dat fiind greutatea
transportului care necesita vase speciale şi practicile de evaporare pentru a obţine husca
- era necesar timp şi energie ceea ce creştea preţul. Husca, denumire ce era folosită şi
pentru sarea de pe malurile sărate ale apelor, era utilizată de cei bătrâni şi nevoiaşi 96 •
Deşi există puţine documente privind rolul sării în viaţa economică a societăţii
de pe teritoriul carpato - danubian în mileniul întunecat, putem conchide că sarea, care
reprezintă un element de bază în economia domestică, a fost intens şi fără întrerupere
exploatată. Dat fiind sărăcia zăcământului în zonele vecine spaţiului în care tocmai se
forma poporul român, este logic că acest aliment a fost folosit în procesul de schimb şi
a constituit probabil, un motiv de atracţie pentru migratorii crescători de vite şi în
acelaşi timp consumatori mari de sare şi căutători de păşuni.

94

95
96

M. Alexianu, Gh. Dumitroaia, Dan Monah, Exploatarea surselor de apă sărată din Moldova: o abordare
etno - arheologici, în Traco - Dacia, tom. XIII, l - 2, 1992, p.160.
Informator - Varvara Boncu - Muscelul Ţigănesc, judeţul Buzău.
Informator - Popa Emil ian - Negoşina, judeţul BuzAu.
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