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1. Introducere
Valerii Kavruk (MNCR)
Liviu Marta (MJSM)
La o primă vedere, economia reprezintă două zone
uriaşe: producţia şi consumul. Dar între aceste două
universuri se strecoară un al treilea, îngust, dar vioi
ca un fir de apă, lesne de recunoscut şi el de la întîia
privire: schimbul…
Fernand Braudel, Jocurile schimbului

1.1. Scopul și obiectivele expoziției
Pornind de la comparația plastică cu un șuvoi de
apă, prin care Fernand Braudel descrie dezvoltarea
impetuoasă a schimbului în societatea europeană din
zorii epocii moderne, prezenta expoziție are ca scop
reliefarea schimburilor economice într-un mediu
cultural-istoric ce pare, la prima vedere, cu mult mai
puțin favorabil decât acela magistral redat de marele
istoric francez. Contextul schimburilor economice
precapitaliste abordate de expoziția Drumul Sării –
Drumul Țării este unul mai dificil decât acela prezent
în Europa din zorii Epocii Moderne, dintr-o dublă
prespectivă: include o perioadă mai veche, devenind
astfel mai dificil de reconstituit, și, totodată, se referă
la un spațiu mai opac din perspectiva naturii
sărăcăcioase a surselor istorice.
Situată într-o regiune a Europei CentralOrientale, problematica expoziției este asociată

paradigmei ce o include într-un mediu mai puțin
dinamic din perspectivă economică, mediu în care
capitalismul nu a atins formele clasice din zona sa de
origine, apusul continentului european. Descoperirile
arheologice recente etalate în cadrul expoziției,
asociate informațiilor istorice reinterpretate vin să
ateste o perspectivă mult mai complexă. În regiunea
ce include nordul Transilvaniei și nord-estul Câmpiei
Tisei (nord–estul Alföldului) exista un flux al
schimburilor comerciale căruia noile descoperiri
arheologice îi conferă o intensitate surprinzătoare și o
durată impresionantă, de trei milenii. Dinamica acestui
flux economic este atât de puternică încât componenta
sa majoră, comerțul cu sare, a ajuns să ofere la granița
de nord a Transilvaniei etimologia unor localități (Satu
Mare, Zalnoc, Sălacea etc.) și chiar a unor entități
administrative (comitatele Solnocul de Mijloc și
Sătmar). Situația nu este deloc întâmplătoare deoarece
izvoarele medievale atestă cu claritate rolul major
jucat de transportul și comerțul sării.
Expoziția vine să ateste noile descoperiri din zona
orașului Beclean care conturează în mod spectaculos
existența unei intense activități de extracție a sării cu
tehnologii ingenioase, ce urmăreau obținerea unor
cantități de sare care depășea cu mult nevoile locale,
fiind destinate pentru piață. Aceste descoperiri aduc
un suport solid pentru vechile cercetări care conturau
o serie de indicii referitoare la legarea ofrandelor de
bronzuri și a unor fortificații de exploatarea și
vehicularea sării preistorice. Cercetările inițiate de
reputatul arheolog clujean Mircea Rusu au pus
problema legăturii depozitelor de bronzuri cu salinele
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preistorice, evidențiindu-se cu claritate că salinele
transilvănene au reprezentat capătul traseelor pe care
au circulat obiectele de bronz venite adesea de la mare
distanță. Noile descoperiri arheologice din nordul
Transilvaniei au reușit să asigure certitudinea
existenței exploatării sării în preistorie, oferind, astfel,
o perspectivă nouă, neașteptată, asupra realităților
arheologice și istorice din zonă.
Resursele de sare și intensa lor comercializare au
ajuns să determine un mod de viață aparte, care a
influențat în profunzime viața oamenilor din Bazinul
Someșan, de la obiceiuri alimentare ce au rămas
specifice până azi, la multe alte domenii ale
economiei. Dincolo de o economie animalieră intensă,
în care un rol primordial îl aveau porcinele, comerțul
și tranzitarea sării au determinat însăși profilul
demografic al regiunii. Sarea era traficată împreună cu
alte materiale (lemnul de plute, vitele etc.), iar
fluxurile comerciale de pe aceste drumuri au avut un
rol esențial în formarea și nașterea orașelor din vestul
României și estul Ungariei, fiecare dintre ele situate în
puncte comerciale nodale. Ilustrativă este situația
orașelor Satu Mare și Szolnok, punctele principale în
care se plătea en-gros sarea și care, deși situate în
câmpie, au ajuns să își dezvolte o bogată industrie de
prelucrare a lemnului, respectiv o industrie de utilaje
pentru industria minieră.
Din perspectiva Istoriei duratelor lungi, a istoriei
ce se manifestă la nivelul mentalităților, și a rolului
pieței comune în construcția identitară, expoziția
prezentă face legătură trainică cu Centenarul Marii
Uniri de la 1918. În expoziție este surprinsă
dimensiunea prin care fluxurile economice din nord6

vestul României au avut un rol coagulator. Prin crearea
unei piețe inter-egionale Drumul Sării a dus la
conștientizarea inter-dependeței dintre comunități,
element esențial al creonării conștiinței identitare, fapt
pentru care Drumul Sării poate fi apreciat a fi Drumul
Țării

1.2. Cadrul geografic și cronologic
Zona pe care se focalizează expoziția are ca
epicentru bazinul celor trei Someșuri. În bazinele
Someșului Mic și a Someșului Mare există zone
extrem de bogate în resurse de sare, ce adesea pot fi
exploatate facil, de la suprafață. În schimb, în partea
din aval de confluența celor două râuri, la Dej, bazinul
someșan se prezintă ca o zonă extrem de bogată în
resurse alimentare, însă lipsită complet de mineralul
principal necesar preparării și conservării hranei și
nutrețului.
Expoziția vizează practic jumătatea de nord a
Transilvaniei și Câmpia Sătmăreană respectiv,
teritoriile județelor Bistrița-Năsăud, Sălaj și Satu
Mare, în întregime, precum și jumătatea de nord a
județului Cluj și partea de sud-est a județului
Maramureș. Acest teritoriu este drenat de râurile
Someșul Mic, Someșul Mare și Someș, precum și de
aproximativ 400 afluenți ai acestora.
Someșul Mic izvorăște în Munții Apuseni, în
Munții Gilău, din confluența Someșului Rece și
Someșului Cald. După ce coboară pe panta estică a
munților, Someșul Mic curge în direcția estică prin
culoarul Gilău – Cluj – Apahida, iar apoi, prin culoarul
Apahida – Gherla – Dej, în direcția nordică.

Parcurgând astfel o distanță de 178 km, Someșul Mic
se unește cu Someșul Mare pe teritoriul comunei Mica
aflată la circa 4 km în amontede Dej. Afluenții
principali de stânga ai Someșului Mic sunt Nadășul,
Borșa, Luna și Gădălinul, iar de dreapta – Fizeșul.
Someșul Mare pleacă din Carpații Orientali, din
Munții Rodnei, din confluența râurilor Preluci și Zmeu
și traversează, în direcția sud-vestică și vestică, pe o
lungime de 130 de km, orașele Năsăud, Salva, Beclean
și Dej și se unește cu Someșul Mic. Afluenții principali
de stânga ai Someșului Mare sunt râurile Șieu, Bistrița
și Meleș, iar de dreapta – Rebra, Sălăuța și Ilișua.
Someșul pornește din confluența Someșului Mare
și Someșului Mic, are o lungime de 335 km, curge
predominant în direcția nord-vestică prin orașele Dej,
Jibou și Satu Mare. De la Dej la Jibou, Someșul
traversează, în direcția nord- și sud-vestică, Podișul
Someșan; apoi, traversează de la sud la nord
Depresiunea Guruslău și curge în aceeași direcție până
la confluența cu Lăpușul. De aici Someșul își îndreaptă
cursul în direcția nord-vestică și traversează Câmpia
Someșului. După ce parcurge o lungime de 52 de km
pe teritoriul Ungariei, în apropierea orașului
Vásárosnamény, Someșul se varsă în Tisa. Afluenții
principali de stânga ai Someșului sunt Almașul, Agrij,
Crasna și Sălajul, iar de dreapta – Lăpușul și Bârsăul.
Exponatele expoziției ilustrează un interval de
timp ce cuprinde peste patru mii de ani – între secolele
XXIV î. Hr. și XVIII d. Hr. Începutul acestui interval
corespunde vârstei celor mai timpurii vestigii
arheologice concludente privind exploatarea sării din
Transilvania, descoperite pe teritoriul orașului Beclean
– la Băile Figa (jud. Bistrița-Năsăud). Din perioada

imediat următoare, cca. 2.200 – 1.800 î. Hr., datează
indicii deosebit de sugestive privind circulația
controlată a bunurilor de-a lungul Someșurilor și Tisei.
Printre aceste indicii menționăm cele mai timpurii
depozite de obiecte de bronz, de tipul celor de la Apa
și Hajdúsámson, precum și cele mai timpurii
fortificații, descoperite în punctele-cheie ale
Someșului și în preajma vărsării acestuia în Tisa.
Limita cronologică superioară a intervalului la care se
referă expoziția – aproximativ jumătatea secolului al
XVIII-lea – marchează începutul economiei capitaliste
în Bazinul Carpatic.
Deși cercetarea arheologică și istoricodocumentară a înregistrat succese remarcabile, mai
ales în ultimele două decenii, mărturiile privind
exploatarea și traficul sării în Transilvania sunt încă
incomplete și lacunare. Astfel, relativ bine sunt
documentate epoca bronzului târziu (cca. 1.600/1.500
– 1.150 î. Hr.), perioada de început a epocii fierului
(cca. 1.150 – 800 î. Hr.), perioada Daciei romane (106
și 271/5 d. Hr.) și Evul Mediu (cca. 900 – 1700 d. Hr.).
Mult mai sărace sunt datele privind exploatarea și
traficul sării datând din finalul epocii bronzului
timpuriu (cca. 2.400 – 2.000 î. Hr.) și cea de-a doua
epocă a fierului (cca. 400 – 180 î. Hr.). Totodată, nu
au fost încă descoperite în spațiul intracarpatic mărturii
directe privind exploatarea sării din epoca bronzului
mijlociu (cca. 2000 – 1600/1500 î. Hr.), din cea de-a
doua parte a primei epoci a fierului (cca. 800 – 400 î.
Hr.), precum și din perioada pre-romană (cca. 180 –
106 d. Hr.).
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1.3 Circulația oamenilor, bunurilor
și tehnologiilor pe drumul sării
În ce privește evidețierea arheologică a comerțului
cu sare un rol esențial îl are studiul difuziunii
obiectelor, circulaţia obiectelor fiind unul dintre
elementele care reflectă, prin intermediul unor modele
antropologice, mobilitatea culturală. Fără a intra în
profunzimea unei vaste literaturi referitoare la
conceptul de mobilitate culturală, este general acceptat
că aceasta se evidenţiază arheologic prin modul în care
cultura materială este mediată, recepţionată şi
transformată atunci când oamenii se angajează la
călătorii mai lungi, în care traversează medii culturale
diverse1. Mobilitatea culturală are la bază trei
categorii: mişcarea oamenilor, mişcarea fizică a
obiectelor şi transferul de cunoştinţe şi de cultură
imaterială. Prezenta expoziție arată că aceste categorii
de mobilitate se împletesc și nu pot fi imaginate a se
exclude reciproc.
Importanța comerțului cu sare necesită a fi
apreciată din perspectiva conceptului Istoriei de lungă
durată (longue durée), concept exprimat de Fernand
Braudel. Conceptul afirmă că istoria poate evolua în
ritmuri diferite. La suprafață ne apare pojghița istoriei
evenimențiale, asociată oscilațiilor istorice scurte,
rapide, nervoase. Însă sub ea stau straturi succesive ale
unor istorii ce redau fenomene care, prin stabilitate,
pot fi interpretate ca un ecou al unor procese de lungă
durată sau ale unei istorii stagnante, sugestiv numită
de Braudel “istoria prizonieră a duratei lungi”. Istoria
duratelor lungi este o istorie ce se manifestă la nivelul
mentalităților, a modalităților de raportare la mediu, a
8

oportunităților de valorificare a resurselor naturale și
a fluxurilor economice ce se dezvoltă și se mențin între
ecosisteme diferite. Circulația sării între Transilvania
și Câmpia Panonică determină elemente specifice de
conservare a cărnii de porc, a cărei preparare capătă
valențe identitatere. În aceste regiuni carnea (mai ales
slănina) conservată cu sare a jucat rolul hranei de bază
nu doar în epocile documentate istoric, ci și în epocile
mai vechi, așa cum se constată din analizele
osteologice.

1.4. Exponatele, organizatorii și autorii
expoziției
Exponatele expoziției provin din colecțiile a șase
muzee: Muzeul Județean Satu Mare, Muzeul Județean
de Istorie și Artă Zalău, Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud,
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni și Muzeul
Municipal Dej. Membri echipei de realizare a
expoziției sunt: dr. Liviu Marta (MJSM – comisar de
expoziție), Constantin Albinetz (MMD), dr. Mihai
Rotea și dr. Diana Iegar (MNIT Cluj Napoca), dr.
Valerii Kavruk și dr. Dan Buzea (MNCR Sf.
Gheorghe), dr. Radu Zăgreanu (CMBN), dr. Ioan
Bejinariu (MJIA Zalău).
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni a
contribuit la organizarea expoziției, atât prin
exponatele valoroase provenind din siturile
arheologice de exploatare a sării din Transilvania din
epoca bronzului și ce a fierului înainte de perioada
Daciei romane, cât și prin realizarea catalogului
expoziției. Arhologul dr. Valerii Kavruk a realizat

descrierea cadrului geografic și cronologic al
expoziției, a descris în mod sintetic proprietățile și
importanța sării, distribuirea surselor de sare din
Transilvania și a descris stadiul cercetărilor
arheologice privind exploatarea sării în Bazinul
Someșului Mare din epoca bronzului și cea a fierului
dinaintea Daciei romane.
Harta privind distribuirea surselor de sare accesibile
exploatării pre-industriale (zăcămintelor de sare gemă
aflate la mica adâncime și a izvoarelor de apă sărată)
a fost realizată de arheologii dr. Maria Magdalena
Ștefan, dr. Valerii Kavruk și dr. Dan Lucian Buzea.
Această hartă are la bază rezultatele cercetărilor etnogeologice și geo-arheologice efectuate pe teritoriul
Transilvaniei din ultimii două decenii sub egida
MNCR. Arheologul dr. Dan-Lucian Buzea împreună
cu conservatorul Mirela Mureșan și fotograful Petru
Palamar, au realizat fișele exponatelor.
Din colecțiile Muzeului Județean Satu Mare și a
Muzeului Județean de Istorie și Arta Zalău sunt expuse
obiecte descoperite pe traseul drumului sării, ce provin
din așezări fortificate și din ofrande. Arheologii dr.
Ioan Bejinariu și dr. Livu Marta au realizat cercetarea
și documentarea referitoare la circulația sării înainte
de epoca romană expusă în catalogul expoziției
împreună cu descrierele de obiecte. Din colecția
muzeului sătmărean sunt expuse în premieră obiecte
de import preistorice descoperite recent cu detectorul
de metale în zona fortificațiilor preistorice de la Căuaș
și Andrid. Pentru a reflecta activitatea Cămării de Sare
din Satu Mare sunt expuse copii de documente recent
descoperite în arhivele budapestane, aspect ce au fost

evidențiat de arheologii dr. Iegar Gianina-Diana și dr.
Szőcs Péter. Fotografiile obiectelor au fost realizate de
dr. Attila Nándor Hágo.
Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău are o
bogată colecție constând în descoperiri apărute pe
traseul vechiului drum al sării care traversa zona
Sălajului de la est la vest. Oferim publicului
oportunitatea de a vedea, în premieră, două depuneri
de piese de bronz recent apărute în zona fortificațiilor
de la Jibou, respectiv Șimleu Silvaniei. Tot de la
Șimleu Silvaniei provine un tezaur monetar din
perioada dacică, una dintre numeroasele descoperiri
de acest gen care atestă importanța și bogăția
puternicului centru de putere al dacilor din această
zonă. Un fragment dintr-o inscripție romană
descoperită la Porolissum ce se referă la un personaj
implicat în comerțul cu sare din această parte a
Imperiului Roman este și el expus publicului vizitator,
iar pentru a ilustra transportul sării pe Someș
prezentăm o luntre monoxilă cu fundul plat și bordul
înalt.
Muzeul Municipal Dej expune în cadrul expoziției
artefacte și unelte care au aparținut celor care au
extras, transportat și comercializat sarea pe artera
navigabilă a Someșului. Aceste obiecte provin din
zona Dejului, municipiu a cărui înființare și
funcționare se datorează resurselor bogate de sare de
la confluența Someșurilor. Selectarea obiectelor pentru
expoziție și descrierea lor a fost făcută de Constantin
Albinetz, directorul Muzeului Municipal Dej, cel care
a realizat cercetarea, documentarea și scrierea
materialului care prezintă evoluția tehnicilor de
9

exploatare a sării. Totodată, documentația prezintă
funcționarea aparatului administrativ, transportul sării
și rolul important al acestui mineral în economia
statelor care au stăpânit zacămintele din Transilvania.
Din colecția muzeului bistrițean sunt etalate obiecte
legate de extracția sării, obiecte ce au fost descoperite
în zona exploatării preistorice de sare de la Băile Figa,
precum și inscripția romană de la Domnești. Din
aceste muzee (?) sunt expuse și vestigii arheologice ce
pot fi legate de exploatarea sării, vestigii ce au fost
descoperite în apropierea salinelor. Dini colecția
muzeului clujean sunt expuse obiecte ce au descoperite
la Uioara de Sus și Uriu, vestigii ce au fost apărute în
apropierea salinelor de la Ocna Mureș și Băile Figa.
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2. Sarea și importanța ei pentru
comunitățile precapitaliste
Valerii Kavruk (MNCR)
Sarea, sau clorură de sodiu (NaCl) este o substanță
și mineral compus din sodiu (Na) și clor (Cl). Ea
participă la cele mai importante procese biochimice
din organismele vii. Astfel, sodiul fiind principalul
cation (ion metalic pozitiv, Na+) extracelular, este unul
dintre cei mai importanți electroliți implicați in
menținerea
echilibrului
hidric
al
organismului.Totodată, sodiul joacă un rol esențial in
transmiterea impulsului nervos, de natură bioelectrică,
necesar contracției musculare. Sodiul și clorul în
mediile lichide ale mamiferelor asigură echilibrul
acido-bazic, schimbul de apă-sare și valoarea
potențialelor bioelectrice. Ionii pozitivi de sodiu
contribuie la formarea unor enzime de importanța
vitală, iar ionii negativi ai clorului joacă un rol
important în formarea acidului clorhidric. Acesta din
urmă asigură digestia și asimilarea proteinelor și
participă în formarea hormonilor care stimulează
activitatea pancreasului. În plus, acidul clorhidric
contribuie la transferul alimentelor din stomac în
duoden și la neutralizarea microbilor. Deficitul de sare
în organism cauzează o serie de dereglări, printre care
spasme musculare, afectarea centrilor sistemului
nervos, slăbiciune musculară, oboseală, pierderea
poftei de mâncare, creșterea setei etc. În cazuri
extreme, deficitul de sare din organism poate duce
chiar la deces.

Conform unei opinii foarte larg răspândite, există
o normă fiziologică de consum de sare specifică
diferitor specii de animale. Se afirmă astfel, de
exemplu, că un om adult are nevoie de aproximativ 6
grame de sare pe zi, o bovină – 25-30 grame, un cal –
aproximativ 40 de grame, iar oaia și capra – câte 5-15
grame. În realitate însă, aceste valori fluctuează foarte
mult, în funcție de consumul de energie al fiecărui
individ și de metabolismul acestora. De exemplu, în
condițiile temperaturii atmosferice ridicate și activității
fizice intense, necesarul zilnic de sare la om adult
poate ajunge și la 30 grame. De asemenea, consumul
de sare este mult mai ridicat la animale folosite la
munci grele decât la cele care nu sunt supuse efortului
fizic. Întrucât sarea joacă un rol important în generarea
energiei în organism, atunci când consumul de energie
a organismului este ridicat, în mod inevitabil crește și
necesarul de sare. Totodată, organismul pierde cantități
importante de sare prin transpirația asociată
temperaturilor ridicate și efortului fizic. În astfel de
cazuri este recomandat consum suplimentar de apă
sărată. Pierderi ridicate de sare din organism se produc
și în urma suprasolicitării glandelor mamare.
Respectiv, animalele supuse mulsului au nevoie de un
consum de sare mai ridicat.
Sarea prezintă, totodată, o serie de proprietăți
destructive. Astfel, dacă este consumată în exces, ea
cauzează multe boli, dintre care cea mai frecventă este
hipertensiunea. Totodată, excesul de sare diminuează
drastic fertilitatea solului și are un puternic efect
coroziv asupra materiilor de origine anorganică, în
special asupra metalelor.

Omul are nevoie de sare nu numai pentru
întreținerea propriului organism, dar și în activitatea
gospodărească de zi cu zi. În societățile arhaice sarea
a fost și este unul dintre cele mai eficiente mijloace de
conservare a produselor de origine organică (peşte,
carne, slănină, telemea, piei, legume, fructe, fân, etc.).
Totodată, sarea a fost indispensabilă în confecționarea
brânzeturilor. O sferă importantă de utilizare a sării
este creșterea animalelor. Pentru a asigura randamentul
economic ridicat al animalelor, oamenii sunt
preocupați ca animalele domestice să consume sarea
peste ceea ce se găsește în mod natural în hrana lor.
Deloc întâmplător, cele mai timpurii dovezi directe și
consistente ale exploatării sării datează din neolitic,
epoca în care omenirea a început să practice pe larg
creșterea animalelor. Totodată, în cadrul economiilor
pre-capitaliste, sarea a fost pe larg folosită în
meșteșuguri, mai ales în tăbăcirea pieilor, olărit și
metalurgie.
Sarea a fost și este folosită în medicină: la
dezinfectarea rănilor, tratarea reumatismului, bronșitei,
inflamării gâtului, durerilor de dinți, dereglărilor și
bolilor sistemului digestiv, afecțiunilor ginecologice,
răceli etc.
Prin extrapolarea şi extinderea proprietăților
fizico-chimice reale ale sării, în societățile arhaice,
sării i se atribuie o serie de proprietăți supranaturale și
semnificații simbolice. Astfel, valoarea ridicată a sării
a făcut din ea un simbol al bogăției; importanța sării
pentru viață și sănătate, precum și capacitatea ei de a
preveni descompunerea substanțelor organice, au
transformat-o în simbolul și garantul eternității,
nemuririi, permanenței, puterii și sănătății, iar
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acțiunea sa dezinfectantă a făcut din ea un simbol al
purității. Adesea, sarea a fost considerată drept simbol
al prieteniei, prestigiului și puterii.
În comunitățile arhaice este larg răspândita
credința în originea divină a sării. Astfel, papuașii,
conform unor cercetări etnografice recente, cred că apa
sărată care izvorăște din pământ, de fapt este urina unei
divinități subterane, iar în unele zone ale României de
astăzi, căruțașii care transportă apă sărată prin sate nu
primesc bani pentru acest serviciu, deoarece „sarea
este de la Dumnezeu”.Sarea adesea este folosită în
ritualurile magice, religioase și funerare. Unul dintre
cele mai larg răspândite ritualuri este acela de a
întâmpina oaspeții.
Răspândirea neuniformă a surselor naturale de
sare și cererea ridicată pentru acest mineral, au făcut
ca sarea să fie unul dintre cele mai importante articole
de schimb. Mai mult, adesea sarea a fost folosită ca un
echivalent în tranzacții economice. De exemplu,
aborigenii din Papua Noua Guinee în zilele noastre
folosesc calupuri de sare drept moneda de schimb.
Același rol îl juca sarea și în “regatele” din bazinele
Senegalului și Nigerului de Sus și în Etiopia, unde,
potrivit unui autor din anul 1620, cuburile mici de sare
au servit, în egală măsură, ca bani și condiment.
În jurul sării se creează un sistem complex de
relații sociale, economice și politice legate de accesul,
posesia și controlul surselor, extracției sării și
circulației acestora. Competiția pentru accesul la surse
de sare adesea genera conflicte, inclusiv militare.
Aducător de venituri şi beneficii importante,
schimbul cu sare genera numeroase mijloace materiale
şi structuri sociale care afectau întreaga societate.
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Astfel, pretutindeni sunt amenajate drumurile și
vămile sării, prin care, alături de alte bunuri, sarea
circulă dinspre zonele salifere spre cele sărace sau
lipsite de acest mineral. În Roma antică, de exemplu,
drumul care leagă Roma cu Reate, de-a lungul căruia
se transportau cantități importante de sare, a fost numit
Via Salaria. Drumurile sării au fost amenajate
pretutindeni în evul mediu și perioada modernă,
inclusiv pe teritoriul României. În amintirea acestora
din urmă se mai păstrează denumirile unor străzi și
drumuri, cum ar fi Drumul Sării din București,
Drumul Sării din Ploiești, sau Drumul Sării între Praid
și Gheorgheni.

3. Sarea în spațiul intracarpatic
al României
Valerii Kavruk (MNCR)
Zeci de milioane de ani în urmă, o bună parte a
continentului european era acoperită de o mare, pe
care cercetătorii de astăzi o numesc convenţional
Paratethys – parte componentă a oceanului Tethys.
Treptat, partea centrală a acestei mări s-a izolat și
micșorat, dând naștere, la început Mării Panonice, iar
apoi Lacului Panonic. Aproximativ 13,82 milioane de
ani în urmă, pe teritoriile din jurul și în interiorul
arcului Carpatic, în urma unor schimbări climatice și
procese geologice complexe, a debutat un proces de
evaporare a apei marine și de formare de depozite de
evaporite constând din săruri, ghips şi anhidrite. Acest
proces a durat aproximativ 400.000 ani2.
În Bazinul Transilvaniei, în această perioadă s-au
format depunerile de roci acide de origine vulcanică
ale Formaţiunii de Ocna Dej. Sarea din cadrul acestei
formațiuni geologice apare la suprafaţă și la mici
adâncimi de-a lungul marginilor de vest, sud şi est ale
Bazinului Transilvaniei, iar în mijlocul acestuia – la
adâncimi de sute de metri. Masele de sare au pătruns
spre suprafaţa pământului, străpungând roci mai dense
și formând diapire. Prin împingerea spre suprafaţă şi
prin străpungerea straturilor superioare, diapirele au
format stâlpi, perne, cupole de sare sau alte structuri.
Cele mai consistente diapire în Transilvania sunt
cunoscute la Ocna Dej, Salina Turda, Ocna Mureş și
Praid. Totodată, în Transilvania există și alte
zăcăminte consistente: la Gherla, Apahida, Cojocna,

Valea Florilor, Ocna Sibiului, Sărmăşel, Zău de
Câmpie, Sângeorgiu de Pădure, Simoneşti,
Sighişoara, Daia - Odorhei, Buneşti, Rupea și altele.
Aceste diapire au suprafețe foarte neuniforme,
care prezintă proeminențe și cavități mari, astfel încât
în unele locuri ele ating suprafața terenului, iar în altele
se află la adâncimi considerabile. În preajma diapirilor
apar izvoare, pâraie, lacuri, nămoluri și soluri sărate
bogate în halofite – plante specifice solurilor și apelor
sărate.

Distribuția surselor de sare accesibilă exploatării
pre-industriale/ The distribution of salt resources accessible
to pre-industrial extraction / Az ipari kitermelésre alkalmas
sólelőhelyek elterjedési térképe

Transilvania este una dintre cele mai bogate
provincii salifere din Europa. Zăcămintele de sare din
această provincie cuprind o suprafaţă de cca. 16.200
km2. Cele mai consistente manifestări saline accesibile
exploatării pre-industriale se află de-a lungul
13

Carpaților – în estul, nord-estul, nord-vestul, vestul și
sud-vestul Transilvaniei: în Subcarpații Transilvaniei,
în Bazinul Someșului Mare, în Bazinul Someșului
Mic, în Bazinul Arieșului, în Podișul Secașelor și
Depresiunea Sibiului.
În cadrul Bazinului Someșan, sursele de sare
deosebit de consistente se găsesc în bazinele
Someșului Mare și Someșului Mic. Bazinul Someșului

Zăcământ salin de mică adâncime de la Săsarm
(jud. Bistrița – Năsăud) / Low-depth salt deposit at
Săsarm (BN) / A Săsarm-i (Beszetce-Naszód megye)
felszínközeli sóréteg

Mic ocupă nord-vestul provinciei saline transilvănene.
Cele mai consistente zăcăminte de sare din acest bazin
se află la Pata, Dezmir, Apahida, Gherla, Cojocna, Sic,
Dej și Ocna Dej, toate pe teritoriul jud. Cluj. Bazinul
Someșului Mare cuprinde manifestările saline aflate
în nord-estul și nordul provinciei saline transilvănene.
Cele mai consistente manifestări saline din Bazinul
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Someșului Mare, se află la Băile Figa, Dumbrăviţa,
Săsarm, Mintiu, Tăure, Blăjenii de Jos, Caila, Valea
Măgheruşului, Cepari, Dumitra, Slătiniţa, Josenii
Bârgăului, Bistriţa Bârgăului, Livezile, Sărata, Sărăţel,
Albeştii Bistriţei și Pinticu Tecii, toate pe teritoriul jud.
Bistriţa-Năsăud.

4. Căile naturale de legătură între
zonele bogate și cele lipsite de sare
la granița nordică a Transilvaniei
Liviu Marta (MJSM)
Ioan Bejinariu (MJIA Zalău)
Extragerea sării din sursele transilvănene este
menționată și în Cronica lui Anonymus, iar organizarea
comitatului Crasna s-a datorat probabil și faptului că
această zonă, inclusiv Șimleul3 a fost tranzitată de un
important ”drum al sării” așa cum apare, ceva mai
târziu (la 1341) în documentele medievale. Astfel în
1379 se vorbește despre ”marele drum al sării” care
pornind de la exploatările din zona Dejului, traversa
Bobâlna, Gârbou, Popteleac, Șimleu Silvaniei
ajungând la Cămara Regală de la Sălacea. În multe
dintre localitățile aflate pe acest drum medieval al sării
există toponimul ”Hatló/ Hotlău”, semnificând un loc
dificil de trecut unde se impunea înhămarea a șase cai
la carele ce transportau sarea.
Zona trecătorii de pe Crasna, de la Șimleul
Silvaniei de astăzi poate fi un exemplu ”clasic” al
modului în care localizarea strategică într-o rețea
supraregională a schimbului poate determina
importante acumulări private sau comunitare, bogății
într-un cuvânt. Pe această rută comercială, unde sarea
trebuie să fi fost încă din epoca bronzului un obiect
principal al schimbului, zona Șimleului nu este singura
care a prosperat de pe urma tranzitului comercial. La
Jibou a fost descoperită o fortificație datată la sf. mil.
II / încep. mil. I î. Hrs. care ținea sub control gura de

vărsare a Agrijului în Someș de unde o ramificație a
”drumului sării” se îndrepta spre trecătoarea ”Poarta
Meseșană”. În zona Jiboului se cunosc trei depozite
de bronz și mai multe alte piese descoperite izolat toate
datând din perioada târzie a epocii bronzului4. Mai
departe, în zona trecătorii croite de valea Ortelecului
la limita nordică a masivului Meseș (”Poarta
Meseșană”) sunt documentate numeroase fortificații
care începând de la sfârșitul epocii bronzului / prima
epocă a fierului și continuând cu perioada dacică până
prin sec. al XIII-lea controlau această trecătoare. Și
aici se constată o mare densitate a descoperirilor
constând în depozite de bronz și tezaure monetare din
perioadele mai recente5. O inscripție găsită în castrul
roman de pe Dealul ”Pomet” îl menționează pe P.
Aelius
Marus
”conductor
(pascui
et)
salinarum”(administrator al pășunilor și salinelor) a
cărui prezență în zonă poate fi plasată în contextul
traficului cu sare și a existenței unui punct vamal6. O
mie de ani mai târziu documentele maghiare
menționează la 1165 dreptul mănăstirii Sfânta
Margareta din Meseș de a primi câte un bolovan de
sare din fiecare car ce transporta sarea regală
tranzitând trecătoarea7. O altă vamă a sării este
menționată chiar la Zalău circa un secol mai târziu la
12818. O altă situație similară întâlnim la limita sudvestică a Depresiunii Șimleului, pe valea Barcăului, în
proximitatea localității actuale Marca. Trecătoarea
tăiată de apele râului în zona marginală a Munților
Plopiș, dublată de o înșeuare ușor de trecut aflată la
zona de contact a muntelui cu relieful deluros ce
continuă spre nord-vest a fost ținută sub control prin
fortificații aflate în poziții ce domină peisajul încă de
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pe la sfârșitul primei jumătăți a mil. II î. Hrs. și până
în Evul Mediu. Beneficiile acestei poziționări în
contextul tranzitului comercial sunt vizibile și aici mai
ales prin descoperirea unor tezaure de la sfârșitul
epocii bronzului și din perioada dacică.
Pentru vremurile preistorice rutele de-a lungul
cărora se transporta sarea sunt greu de precizat, însă
cu siguranță coincid în mare parte cu cele din Evul
Mediu când sunt atestate documentar și temeinic
descrise. Ele urmează căile naturale și se înscriu în
general pe văile unor cursuri de apă, confluențe cu alte
văi, trecători și defilee pentru a atinge valea altor râuri.
În partea nordică a Transilvaniei unul dintre
”drumurile medievale ale sării” pornea din zona
exploatărilor de sare de pe teritoriul Dejului actual și
urma, fie pe apă, fie pe uscat cursul Someșului. Din
zona Jiboului unele transporturi continuau pe firul
Someșului până la vărsarea acestuia în Tisa. Într-o
măsură importantă traficul medieval al sării urma și o
rută alternativă care pornea de la Jibou pe cursul văii
Agrijului, apoi prin trecătoarea ”Poarta Meseșană” de
la Moigrad până atingea valea Crasnei îndreptându-se
mai departe spre cămara regală de la Sălacea, din zona
de câmpie9. Asupra acestei rute dorim să ne
concentrăm pentru a putea argumenta, prin prisma
dovezilor arheologice în ce măsură anumite zone sau
locuri obligatorii de trecere situate pe un asemenea
traseu au profitat de pe urma poziționării lor în rețeaua
traficului la nivel supraregional unde sarea trebuie să
fi fost unul dintre articolele de bază comercializate.
Aceste trasee erau cunoscute încă din preistorie și cu
siguranță începând din prima jumătate a mileniului al
II-lea î. Hrs., în epoca bronzului când exploatarea sării
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din sursa de la Băile Figa este bine documentată. Acest
lung și dificil traseu de pe firul Someșului și apoi mai
departe până pe valea Crasnei implica numeroase
riscuri pentru cei care transportau sarea. Rutele de
tranzit trebuiau securizate și în mod constant se
impunea câștigarea bunăvoinței liderilor locali ce
controlau acest traseu și mai ales zonele obligatorii de
trecere, ce nu puteau fi ocolite10. Cercetările și
descoperirile arheologice de pe acest drum al sării
atestă, începând chiar din prima jumătate a mileniului
II î. Hrs., existența în proximitatea trecătorilor naturale
aflate pe ruta de tranzit a sării spre vest a unor
importante centre de putere, iar acest caracter s-a
perpetuat și în perioadele ulterioare, chiar și în epocile
istorice până la apariția căilor moderne de
comunicație. Importanța căilor de comunicație în
preistorie decurge nu doar din localizarea în puncte
strategice, nodale ale tranzitului, ci este dovedită mai
ales prin existența fortificațiilor și a movilelor funerare
(tumuli) care domină aceste puncte și în egală măsură
prin marele număr al descoperirilor de tezaure:
depuneri de piese de bronz sau din metal prețios ori
tezaure monetare.
Continuarea spre vest a celor două trasee majore de
transport a sării din partea de nord a Transilvaniei
poate fi evidențiată în Câmpia Sătmăreană pentru mai
mai multe perioade istorice. Drumurile sării
traversează zona de nord a Câmpiei Tisei, pe rute ce
străbat teritoriul Sătmarului și nordul Bihorului, legând
puncte de ieșire din zona Sălajului și Maramureșului
(vechiul comitat Solnocul de Mijloc) prin văile
Someșului sau ale Crasnei și ale Barcăului de puținele

vaduri ce permiteau trecerea văii mlăștinoase a Tisei,
de la Vilok, Tokay și Szolnok. Chiar dacă străbat zone
cu relief plan, drumurile medievale din Câmpia Tisei
aveau trasee bine conturate, care treceau prin porțiuni
impuse sau favorizate de relief. În primul rând
drumurile vechi încercau să evite zonele mlăștinoase,
care ocupau suprafețe imense generate de cursurile
divagante pe care le formau râurile în câmpie. În al

colectată în două vămi situate în două puncte
obligatorii de trecere de pe cele două trasee. Aceste
punctele de trecere au permis celor două localități să
devină unele dintre cele mai importante vămi de sare
din regatul maghiar: Satu Mare și Sălacea.
Documentele medievale descriu pe larg că una
dintre cele mai importante și durabile instituţii ale
Sătmarului medieval era vama sării, aşa numita
Cămară a Sării, prin care plutaşii erau obligați să
treacă, fie că tranzitau, fie că descărcau sarea ce o
transportau pe Someș. Vama sării era construită în
partea de oraș situată pe o insulă mare formată prin
despărțirea în două brațe ale râului Someș, zonă
strategic aleasă. Prin ea era controlată atât circulația
pe râu, dar și circulația de uscat, căci insula ușura
traversarea râului prin despărțirea în două a albiei,
formând un vad de trecere. Situația strategică

Reprezentare medievală a insulei pe care s-a format orașul
Satu Mare / Medieval representation of the island on which
the town of Satu Mare was founded / A középkori Szatmár
városának helyszínül szolgáló Szamos-sziget

doilea rând, urmăreau să utizeze porțiuni ce puteau fi
mai ușor de circulat în condiții de precipitații, cum ar
fi cumpene de ape, terasele unor văi sau zonele
nisipoase din regiunea Nir. Printre primele documente
în care apare menționată Câmpia Someșană sunt danii
regale ce menționează venituri ce proveneau din sarea

Pilonii unuia dintre vchile poduri de pe brațul sudic al
Someșului (Satu Mare) / The pillars of one of the bridges
across the southern branch of the Somel (Satu Mare) / A
Szamos folyó déli ágán átvezető fahíd pillérei.
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deosebită a teritoriului pe care se află orașul Satu Mare
este reflectată de faptul că în zonă a existat în perioada
medievală o cetate cu important rol militar și
economic, ce apare pomenită încă din Cronica
notarului Anonymus. Practicarea unui intens comerț
pe Someș în preistorie este reflectată și de unele
descoperiri de pe râul Someș.
Pentru perioada romană poziţionarea pe o arteră
comercială importantă ar putea fi cheia pentru una
dintre enigmele istoriei Văii Someșului: natura mărfii
ce era ambalată în vasele de provizii confecționate în
cel mai mare centru de cuptoare de ars ceramică din
Europa rămasă în afara Imperiului Roman, la Medieșu
Aurit. Poate explicaţia ar trebui căutată chiar în
amplasarea sitului pe unul din cele mai importante căi
comerciale, cale comercială practicată încă din
preistorie. Atât în antichitate, cât și preistorie, prin
fortificația de la Potău /Medieșu Aurit – Cioncaş, iar
apoi, prin cetatea medievală (timpurie şi recentă) zona
Medieş-Apa s-a conturat ca un centru de putere ce
controla comerţul pe direcţia nord – sud.
A doua rută comercială pe care era vehiculată sarea,
aceea prin care sarea de la Dej și Jibou era dusă pe
uscat prin Porțile Meseșene, traversa zona de sud a
judeţului Satu Mare, pe ruta Șimleul Silvaniei – Supur
– Tăşnad – Sălacea – Debreţin – Szolnok. Această rută
era bine documentată în Evul Mediu; vama de sare de
la Sălacea era considerată a fi cea mai importantă
vamă de interior de pe teritoriul regatului maghiar,
alături de aceea de la Seghedin (Bula de Aur). Situația
menționată în documente este reflectată și arheologic.
În zona localității Sălacea sunt prezente numeroase
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descoperiri monetare medievale. Drumul Sării ce lega
nordul Transilvaniei de Szolnok prin zona localității
Sălacea poate fi urmărit pe teren deoarece trece prin
zone accesibile, pe la marginea dealurilor Tășnadului
și ale dealurilor Barcăului. El evita zonele mlăștinoase
reprezentate de luncile inundabile ale Crasnei și ale
Barcăului, care înspre vărsarea în Someș și Tisa forma
mlăștini de impenetrabile. Între cele două zone exista
Câmpia Nirului, zonă care era ușor de traversat,
deoarece nisipurile ce o formează permit circulația
căruțelor chiar și în sezoanele ploioase.

Traseul vechiului drum Carei – Debrețin ce traversa regiunea
Nir / The route of the old Carei – Debrecen road through the
Nir region (Foieni, SM) / Az egykor Nagykárolyt
Debrecennel összekötő út Nyírségi szakasza.
(Mezőfény, Szatmár megye)

Poziția vămii de la Sălacea era dată de situarea în
dreptul Câmpiei Nirului, în zona de convergență a
drumurilor ce venea dinspre terasa Barcăului sau
dinspre terasa Crasnei, aceasta din urmă prelungită de
terasa sudică a văi Ierului. Vama era situată în dreptul

unui vad de trecere peste valea mlăștinoasă a Ierului,
un șanț tectonic, cu lungimea de peste 100 km, care
având o lățime medie de opt kilometri constituie o
barieră naturală ce desparte dealurile Transilvaniei de
Câmpia Nirului.

Mlaștina Ierului / The Ier marsh illustrated by a late-18th
century map / Az Ér lápos árterülete. A XVIII. század végéről
származó térkép

Principalele rute medievale de trecere ale văii
Ierului abundă în descoperiri arheologice ce atestă
schimburi comerciale, numeroase tezaure monetare
fiind descoperite pe vadurile ce leagă localitățile
Tășnad de Carei, Pir și Sălacea de Andrid, Otomani de
Valea lui Mihai.
Vehicularea mărfurilor din Evul Mediu pe Drumul
Sării se evidențiază și pentru epocile mai vechi. O
bogăție de vestigii arheologice nemaintâlnită în alte
spații nu poate fi explicată prin resurse locale
existente, ci mai degrabă prin faptul că exista un flux
comercial deosebit, prin construirea infrastructurii de

control a bogăției care circula între regiuni. Numeroase
descoperiri arheologice atestă că elitelele de pe acest
traseu dispuneau de bogăţii imense generate de
controlul asupra rutelor comerciale pe care erau
vehiculate materiile prime din Carpaţi (sare, cupru,
aur)11. Valea Someșului, Valea Ierului și Câmpia
Careiului erau zone de pe traseul sării bogate în resurse
alimentare12. Însă o concentrare deosebită de așezări
fortificate ca aceea din Valea Ierului, una dintre cele
mai mari din întreg spațiul carpatic, nu poate fi
explicată decît prin intenția de a controla un flux
comercial, situație evidențiată de aplasarea forticațiilor
în puncte de control al drumurilor de trecere prin
mlaștină.
Traseul Drumului Sării se prezintă ca un coridor în
care abundă descoperirile de ofrande de bronzuri,
coridor ce pornește din zona salinelor transilvănene și
continuă pe traseul medieval al sării până în zona
punctelor de traversare ale râului Tisa de către

Podul vechi peste Ier de pe drumul Sălacea (BH) – Andrid
(SM) / The old bridge across the Ier on the Sălacea (BH) –
Andrid (SM) road / Az Ér hídja Szalacsnál, a Szalacs (Bihar
megye) és Érendréd (Szatmár megye) közötti útszakasz
nyomvonalán.
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drumurile medievale, trasee ce se identifică cu acelea
documentate ca fiind ale Drumului Sării. Prezența
acestor ofrande poate fi explicate din perspectiva
socială a interpretării depunerilor preistorice. Bogăţiile
deosebite documentate a fi transportate pe Drumul
Sării trebuie să fi fost râvnite de alte comunităţi, iar pe
plan intern să fi generat o competiţie între persoanele
ce urmăreau să îşi asigure controlul averilor şi apanajul
de a le distribui în sânul societăţii. În acest sens
ofrandele, care la fel ca și construcțiile de fortificații,
pot fi privite ca oglindiri materiale ale unor strategii
sociale complexe ce urmăreau prezervarea controlului
comunităţii asupra bogăţiei şi, în acelaşi timp,
constituiau pretext şi ocazie de afirmare sau
consolidare a statului social a elitelor ce încercau să
controleze cât mai profund societatea. În zona
vadurilor de trecere sunt construite fortificații cu
scopul de a controla traseul, dar și din dorința de a
angrena populația în proiecte comunitare; sunt ridicați
tumuli imenși pentru a evidenția călătorilor statutul
social elevat al unor dinastii locale, sau sunt făcute
ofrande menite a demonstra o relație apropiată cu
divinitățile.
Fernand Braudel a arătat că în societăţile autarhice
doar anumite produse de primă necesitate, limitate la
arii de producţie restrânse, sunt de natură a crea reţele
de schimburi economice. Este de înţeles că o resursă
cum este sarea nu reprezintă în sine o valoare în zonele
de extracţie, ci valoarea ei iese în evidenţă în contextul
comercializării sale spre zonele lipsite de sare dar
bogate în alimente. Descoperirea obiectelor străine
doar pe traseele unor rute naturale de circulaţie ar
putea să ateste fluxul de vehiculare al acestor resurse.
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Transportul constant de mărfuri voluminoase atrage cu
sine şi circulaţia pe rutele create şi a altor produse. Una
dintre zonele cu deficit major de sare este regiunea
formată din Câmpia Panonică şi zona de la sud de ea,
spre Munţii Balcani şi Marea Adriatică. Relaţiile
comerciale cu această regiune, bazate pe
comercializarea sării, pot fi ilustrate prin alte momente
semnificative, ulterioare acelora preistorice, amplu
prezentate în expoziție. Semnificativă este perioada de
început a antichităţii, când în mediul celtic sau dacic
moneda iliră era una dintre cele mai răspândite
monede descoperite pe teritoriul din vestului României
şi teritoriile din preajma salinelor ardelene.
Oportunitatea de a tranzita şi tranzacţiona resursele
minerale din Carpaţi, bogăţia resurselor alimentare din
regiune, au asigurat un profil dinamic, întreprinzător
pentru zonele de câmpie de la poalele Carpaților
Apuseni, zone situate în partea de vest a României și
în partea de est a Ungariei. Prin acest profil pot fi
explicate câteva enigme ale istoriei continentale și
regionale: o densitate nemaintâlnită în nicio regiune a
fortificațiilor preistorice, antice și medievale (eneolitic,
bronz mijlociu, bronz târziu și fier timpuriu, perioadă
dacică clasică, medievală timpurie ), prezența în
regiune a celor mai mari așezări fortificate de pe
continent, descoperirea celor mai mari și numeroase
tezaure de aur preistorice, funcționarea unor ateliere
meșteșugărești cu o producție continentală (Șimleu
Silvaniei, Porolissum, Medieșu Aurit), prezența unor
coridoare în care se concentrează ofrandele metalice
preistorice, descoperirile de aur și argint, care continuă
să fie într-un număr neobișnuit de mare, din preistorie
până în zorii epocii moderne.

5. Exploatarea sării în Bazinul
Someșului
Nu sunt puţini oamenii care caută aur, însă nu este este
om care să nu îşi dorească să găsească sarea; pe bună
dreptate este aşa căci nu există fel de bucate care să
nu îşi datoreze savoarea sării.
(Cassiodorus, Variae Epistolae, 12.24)

5.1 Exploatarea sării preistorice
Valerii Kavruk (MNCR)
Vestigiile arheologice directe privind exploatarea
preistorică a sării din spațiul intracarpatic, până de
curând se limitau la patru seturi similare de unelte de
lemn descoperite întâmplător la Slatina (Solotvino) și
Valea Regilor (Tisolovo – Nereșnița) în Maramureșul
de nord (în prezent regiunea transcarpatică a Ucrainei),
la Valea Florilor (com. Ploscoș, jud. Cluj) și Băile
Figa (oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud).
Începând din anul 2003, în cadrul unor proiecte
inițiate și realizate sub egida a două universități
britanice (Durham și Exeter) și Muzeului Național al
Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, în
colaborare cu Universitatea Cornell din SUA,
Institutul German Arheologic din Berlin, Universitatea
A.I. Cuza din Iași și muzeele din Bistrița, Târgu Mureș
și Suceava, cu sprijinul financiar al Academiei
Britanice, al Ministerului Culturii și al Administrației
Fondului Cultural Național din România, pe teritoriul
Transilvaniei au fost descoperite, cercetate și
expertizate câteva situri arheologice deosebit de

bogate în vestigii arheologice directe ale exploatării
preistorice a sării.
În stadiul actual al cercetării, cele mai elocvente
vestigii ale exploatării preistorice a sării din
Transilvania sunt cunoscute în Bazinul Someșului
Mare: în siturile Băile Figa, Săsarm și Caila (jud.
Bistrița-Năsăud). Totodată, un sit cu urme bogate de
exploatare a sării a fost descoperit la limita de sud-est
a bazinului Someșului Mic – la Pată, com. Apahida,
jud. Cluj, în anul 2017.
Situl arheologic de la Băile Figa se află pe
teritoriul administrativ al orașului Beclean (jud.
Bistrița Năsăud), la cca. 1400 m SSV de cartierul
Podirei şi cca. 740 m NV de marginea de NE a satului
Figa, în vecinătatea nemijlocită a staţiunii turistice
omonime. Situl ocupă valea Pârâului Sărat care la 2,62
km SSE de sit se varsă în râul Meleş, afluent al
Someşului Mare.
Situl a fost descoperit în anul 1977 de geologul
bistriţean dr. Ioan Chintăuan. Descoperitorul a
observat în albia pârâului cu apă sărată (“Pârâul
Sărat”) care străbate situl, numeroase urme de
amenajări şi construcţii de lemn, printre care şi vârful
unei troace de lemn13. În luna mai a anului 2005, I.
Chintăuan a scos troaca din nămolul sărat şi a
transportat-o la Muzeul din Bistriţa. În scurt timp, I.
Chintăuan a publicat troaca, interpretând-o drept
instalație de evaporare a apei sărate14. În vara aceluiaşi
an, arheologii A. Harding (Marea Britanie) şi V.
Kavruk (România) au examinat situl, au studiat troaca
şi au realizat prima evaluare a potențialului științific
al sitului. În anul următor ei au repertoriat şi cartat
toate urmele arheologice vizibile la acea dată la
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suprafaţa sitului, iar în anii 2007-2018, au condus în
acest sit săpături arheologice și au coordonat o serie
de cercetări interdisciplinare – prospectări, studii
geoarheologice, geofizice, datări prin metodele
radiocarbon şi dendrocronologică, expertize dendrice,
experimente etnoarheologice – la care au participat
arheologi, geologi, geofizicieni, biologi, conservatori,
etnologi, specialişti în dendrocronologie ş.a. din
România, Marea Britanie, SUA şi Germania.

Unelte preistorice utilizate la exploatarea sării de la Băile
Figa (Beclean, BN) / Prehistoric tools used for salt extraction
at Băile Figa (Beclean, BN) / Őskori sókitermelés: Füge
(Szamosbethlen, Beszetce-Naszód megye)

Cercetările au scos în evidenţă vestigii privind
exploatarea sării datând din diverse perioade între cca.
anul 3200 î. Hr. şi zilele noastre. Cele mai multe dintre
aceste vestigii datează din epoca bronzului târziu (cca.
1600/1.500 – 1.050 î. Hr.) şi din prima epocă a fierului
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(cca. 1.050 – 800 î. Hr.). Rezultatele obţinute au fost
publicate monografic la prestigioasa editură
Arheolingua15 și în câteva articole în reviste românești,
britanice și germane.
Situl de la Băile Figa ocupă o depresiune de formă
emisferică ce suprapune un zăcământ consistent de
sare care cuprinde suprafaţă de cca. 1.000 x 1.000 m
și are grosimea de cca. 1.600 m. Suprafaţa sitului este
de cca. 600 x 200/250 m. Zăcământul de sare în
perimetrul sitului apare la adâncimi cuprinse între 1 și
10 m de la suprafaţa actuală a terenului. Deasupra
acestui zăcământ s-a creat un strat gros de nămol sărat
suprapus de pământ gălbui în amestec cu pietriş.
Câteva izvoare de apă sărată și apele pluviale au
generat un pârâu cu apa sărată („Pârâul Sărat”) care
traversează situl de la sud la nord. Apoi Pârâul Sărat
își duce apele în alt pârâu sărat – Valea Sărată – afluent
direct al Meleşului care, la rându-i, îşi duce apele în
Someşul Mare. Debitul Pârâului Sărat variază foarte
mult. În perioade de precipitaţii maxime, adâncimea
pârâului ajunge până la 1 m, iar lăţimea – până la 3 m.
În schimb, în timpul secetei, Pârâul Sărat este secat
complet, albia acestuia transformând-se într-o fâşie de
sare cristalizată.
Săpăturile arheologice efectuate la Băile Figa au
scos la iveală numeroase amenajări, construcţii,
instalaţii şi obiecte folosite la exploatarea sării. Cele
mai vechi dintre acestea datează din epoca bronzului
timpuriu, între anii 3200 – 2000 î. Hr. Vestigiile din
finalul acestei perioade includ o groapă circulară
săpată în roca de sare și numeroase fragmente
ceramice cu suprafața striată sau cu amprente textile.
În stadiul actual al cercetărilor, nu pot fi reconstituite

caracterul și metodele de exploatare a sării din acea
perioadă.
Vestigiile din perioada cuprinsă între anii
1.600/1.500 și 800 î. Hr. sunt mult mai bogate. Ele
includ numeroase structuri din nuiele împletite, sau
scânduri de lemn, sprijinite de pari înfipți în nămol
până la roca de sare. Aceleiaşi perioade îi aparţin 10
troace, întregi sau fragmentare, confecţionate din
trunchiuri masive de lemn cu corp scobit, descoperite
în partea centrală și de sud a sitului. La unele troace
ambele capete erau închise, în timp ce la altele un
capăt era închis, iar celălalt deschis. Pe linia mediană
a fundului, troacele au fost perforate prin orificii
circulare (la exemplare mai vechi) sau pătrate (la cele
mai recente). În aceste orificii erau introduse din
interiorul troacelor cepuri cu secţiunea circulară sau
pătrată, perforate axial-longitudinal. Aceste cepuri au
vârfurile superioare mai groase decât orificiile în care
au fost introduse. În orificiile axiale ale cepurilor
adesea se aflau, fie fragmente de sfoară din două fire
de cânepă împletite, cu un nod la capătul superior, fie
ace de lemn cu vârfuri ascuțite înfășurate cu fibre
subțiri de liber (?).
Cercetările efectuate în partea central-sudică a
sitului au dezvelit un context arheologic deosebit de
complex și sugestiv în ceea ce privește funcţionalitatea
troacelor. Astfel, în cuprinsul unei secţiunii de 20 x 16
m, deasupra rocii de sare, în stratul de nămol, au fost
descoperite 5 troace întregi și 3 fragmentare, 9
jgheaburi, o scară de lemn și o serie de unelte de lemn
și piatră. Patru din troacele descoperite au fost dispuse
în lanț pe diagonala secțiunii. În imediata apropiere de

Instalație preistorică de exploatare a sării de la Băile Figa
(Beclean, BN) / Prehistoric salt extraction installation Băile
Figa (Beclean, BN) / Őskori sókitermelés: Füge
(Szamosbethlen, Beszetce-Naszód megye)

acestea, au fost descoperite urme a trei structuri de
lemn interconectate. Prima dintre aceste structuri este
un gard drept construit din fragmentele unor troace de
lemn rupte, o lopată de lemn și câțiva pari înfipți în
nămol până la rocă de sare. A două structură este o
fântână de formă tronconică, săpată în stratul de nămol
până la roca de sare, cu pereții căptușiți cu nuiele
împletite sprijinite pe pari verticali. A treia structură
este un palier format din două rânduri de stâlpi înfipți
în nămol până la roca de sare.
Astfel, după toate aparențele, troacele și
jgheaburile au fost dispuse în lanţ și au funcționat în
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conexiune cu un gard care delimita zona de exploatare,
cu o fântână de acumulare a apei sărate și de un intrând
flancat de stâlpi de lemn. Acest context arheologic a
prilejuit verificarea ipotezelor privind funcționalitatea
troacelor. Conform ipotezei avansate încă în 1877 și
recent preluate și dezvoltate, troacele au fost folosite
pentru havarea (perforarea) masivului de sare gemă cu
ajutorul jeturilor de apă care curgeau prin orificiile
cepurilor. Se presupune astfel că în troaca aflată la
începutul lanţului se turna apă dulce. De aici, prin
capătul deschis al troacei și prin jgheaburi, apa ajungea
în următoarele troace din lanț. Prin orificiile cepurilor,
pe fire de sfoară răsucită, apa se prelingea punctiform
pe roca de sare. În locurile de cădere a apei pe rocă,
sarea se dizolva formându-se astfel orificii în masivul
de sare. După cum au arătat experimentele arheologice
efectuate la Băile Figa în anii 2008, 2009, 201016, 2017
și în 2018, în câteva ore orificiile din masivul de sare
devin suficient de adânci și largi ca să se poată
introduce în ele icuri de lemn care, lovite cu barosuri,
pe măsură ce se adânceau, produceau în masivul de
sare crăpături tot mai mari. După aceea, se puteau
desprinde cu ușurință bulgari de sare. Ținând cont de
funcţionarea troacelor în lanţ, ne putem imagina că
această tehnologie era deosebit de eficientă, întrucât
permitea producerea concomitentă și cu eforturi
minime, a zeci de orificii în roca de sare.
Pe de altă parte, prezența în apropierea troacelor a
unei fântâni de apă sărată poate servi drept argument
în favoarea altei ipoteze, conform căreia troacele au
fost folosite la procesarea apei sărate. Experimentele
efectuate în anii 2017 și 2018 au arătat că tracele pot
fi folosite și la sporirea, prin fierberea cu ajutorul
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pietrelor încinse introduse în troace umplute cu slatină,
a salinității apei sărate, iar apoi, la filtrarea acesteia.
Aceleiași perioade îi mai aparţin numeroase
ciocane de piatră de minerit și unelte și ustensile de
lemn: baroase, ciocane, lopeţi, coveţi și altele. După
toate probabilitățile, acestea erau folosite pentru
diverse activități asociate acțiunii troacelor.
Între anii cca. 800 și 400 î. Hr., sarea de la Băile
Figa pare să nu fi fost exploatată. Cel puțin cercetările
de până acum nu au identificat nici un obiect din
această perioadă. În schimb, în perioada imediat
următoare – între anii cca. 400 și 180 î. Hr., sarea din
nou a fost exploatată la Băile Figa, folosindu-se de
această dată metoda total diferită și anume mineritul
sării la adâncimea considerabilă. Urmele exploatării
miniere din această perioadă au fost descoperite şi
cercetate la extremitatea sudică a sitului. Aici, a fost
dezvelită partea superioară a unei mine, de formă
rectangulară, de 3,7 x 3,5 m, având pereţii alcătuiți din
bârne orizontale despicate în două şi stâlpi verticali pe
mijlocul fiecărei laturi, înfipți în nămol. Pentru a
preveni prăbuşirea pereţilor înspre interior, între cei
patru pereţi au fost montate două bârne masive dispuse
în cruce, în poziție orizontală, prinse cu capetele lor
de stâlpii de susținere a pereților. După cum indică
forajul efectuat, roca de sare apare aici la adâncimea
de cca. 6 m de la gura minei. Alături de mină a fost
descoperită o scară de lemn, păstrată parţial, lungă de
5,16 m. În acelaşi context au fost descoperite şi
numeroase fragmente de vase ceramice dacice.
*
Situl arheologic Săsarm – Valea Slatina se află în
dreapta Someşului Mare, la cca. 1,8 km NNV de satul

Săsarm (comuna Chiuza, jud. Bistriţa-Năsăud), la 6
km NE de Beclean și 2,6 km SV de Chiuza. El
cuprinde valea unui pârâu sărat (Valea Slatina) care
curge printr-o viroagă adâncă la poalele de nord-est ale
Dealului Săsarmului. Suprafață sitului este de cca. 850
x 60/100 m.
Situl a fost descoperit și consemnat pentru prima
dată ca unul dintre izvoarele de apă sărată cu potențial
arheologic de către geologul Ioan Chintăuan și
geograful I. Rusu17. În contextul prezentării surselor
de sare din nord-estul Transilvaniei, autorii
menționează existența masivului de sare de la Chiuza
care, după opinia lor, este una dintre cele două
proeminenţe ale masivului de sare Săsarm – Chiuza –
Dumbrăvița. Totodată, deși în acest perimetru până la
acea dată nu s-au efectuat cercetări arheologice, autorii
au admis posibilitatea că sarea din această zonă trebuie
să fi fost exploatată de daci și romani.
În toamna anului 2005, V. Kavruk, D. Buzea
(MNCR), L. Vaida (CMBN) şi C. Bojică
(Universitatea București), au efectuat primele cercetări
arheologice de suprafaţă, ocazie cu care au descoperit
în cadrul sitului vestigii arheologice certe datând din
epoca bronzului şi evul mediu târziu. În anul următor,
A. Harding şi V. Kavruk au examinat situl, au cartat şi
repertoriat vestigiile arheologice vizibile la suprafaţă:
urme de construcţii şi instalaţii de lemn, denivelările
antropice de teren, concentrări de fragmente de vase
ceramice. În următorii ani, V. Kavruk și A. Harding
periodic au vizitat situl, descoperind de fiecare dată
noi elemente semnificative. În anul 2009, A. Harding
a prelevat trei probe de pari de lemn înfipţi în fundul
pârâului din imediata apropiere a fântânei. Analizele

realizate de laboratorul de la Oxford și de Institutul
Arheologic German de la Berlin au furnizat date ce se
încadrează aproximativ între anii 1.500 și 800 î. Hr.
Vestigiile arheologice vizibile în cadrul sitului
includ numeroase elemente de structuri și instalații de
lemn și fragmente de vase ceramice. În albia pârâului
și pe ambele maluri ale acestuia, se observă stâlpi, pari
și scânduri de lemn, unele dintre acestea fiind înfipte
în poziție verticală în sol. După toate indiciile, acestea
sunt urme ale unor construcții și instalații folosite la
exploatarea sării.
Urmele structurilor de lemn în cadrul sitului sunt
distribuite neuniform și, totodată, prezintă
caracteristici diferite în fiecare zonă a sitului. Astfel,
în valea superioară a pârâului, elementele de lemn sunt
deosebit de masive și de cele mai multe ori se află în
aglomerări compacte, sugerând existența unor structuri
masive utilizate la amenajarea unor galerii miniere. În
schimb, în zona centrală a văii, elementele de lemn se
întâlnesc foarte rar și izolat. În zona aflată în aval de
fântâna de apă sărată, pe o lungime de cca. 60 m, se
observă mai multe grupări de pari de lemn. Urmează
apoi o zonă de peste o sută de metri în care nu se
observă vestigii arheologice. Pe malul stâng al văii se
observă mult mai multe elemente de lemn decât pe cel
drept. Astfel, la distanța de cca. 100 m în aval de
fântână, în malul stâng se observă două rânduri de pari
care, după toate probabilitățile, marchează o galerie
minieră ce se îndreaptă către zăcământul de sare gemă.
Unul dintre cele mai importante obiecte
arheologice descoperite la Săsarm-Valea Slatina este
o troacă de lemn descoperită la cca. 30 m în aval de
fântâna de apă sărată, în albia pârâului, similară cu
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troacele de la Băile Figa. Din interiorul troacei provine
un ac de lemn cu vârful ascuțit înfășurat cu cânepă (?).
După toate probabilitățile, acesta a fost înserat în
orificiul longitudinal al unuia dintre cepurile introduse
în orificiile realizate în fundul troacei. Vârsta acestei
troace nu a fost încă stabilită, însă, având în vedere
datările cunoscute ale troacelor similare, se poate
presupune, cu un grad ridicat de probabilitate, că
vârsta ei poate fi încadrată între anii 1500 şi 900 î.Hr.,
sau, mai probabil, ţinând cont de datările obţinute
pentru pari aflaţi în apropiere, între anii 1450 şi 1130
î.Hr.
În cuprinsul sitului, pe alocuri, atât în albia pârâului
cât și pe malurile acestuia, pe suprafaţa terenului se
observă numeroase fragmente de vase ceramice. Cea
mai ridicată concentrare de fragmente ceramice a fost
constatată în jurul fântânii de apă sărată, unde în malul
pârâului şi la suprafaţa terenului apar fragmente de
lipitură de lut ars, cenuşa și fragmente de vase
ceramice lucrate cu mâna. Unele dintre fragmente
ceramice – lucrate din pastă grosieră şi modelate fără
roată – datează din finalul epocii bronzului timpuriu
(cca. 2300 – 2000 î. Hr.), altele – din epoca bronzului
târziu (cca. 1400 – 1150 î. Hr.), iar cele mai multe –
lucrate din pastă fină și modelate la roata olarului –
sunt specifice perioadei medievale târzii (aproximativ
secolele XVII – XVIII).
Deși situl de la Săsarm – Valea Slatina încă nu a
fost cercetat prin săpături arheologice, investigațiile de
suprafață efectuate, precum și analizele probelor
prelevate, arată că, în raport cu celelalte situri din
Transilvania legate de exploatarea sării, situl de la
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Săsarm dispune de cel mai ridicat potențial științific și
patrimonial.
*
Situl Caila - La Slatini se află la 1,4 km vest de
satul Caila (comuna Șintireag, jud. Bistrița-Năsăud) și
cuprinde valea superioară a pârâului Fața Sării, care
se varsă în pârâul Vâlceaua Cailei, afluent al râului

Zăcământ salin de mică adâncime cu de la Caila (BN) / Lowdepth salt deposit at Caila (BN) / Caila-i (Beszetce-Naszód
megye) felszínközeli sóréteg

Roșua, care, la rându-i, se varsă în râul Șieu – afluentul
cel mai important al Someșului Mare.
Situl a fost menţionat pentru prima dată în
literatura de specialitate în anul 1988, în contextul
trecerii în revistă a manifestărilor saline din nord-estul
Transilvaniei18. În anul 2007, cu ocazia cercetării
fântânii de slatină aflată în mijlocul acestui sit, Andrea
Chiricescu (MNCR) a remarcat urme de structuri de
lemn vizibile în albia şi valea pârâului ce străbate situl.

În anii următori au fost efectuate investigaţii de
suprafață în perimetrul sitului și împrejurimile
acestuia. Acestea au vizat localizarea și delimitarea
exactă a sitului, ridicarea topografică, cartarea
vestigiilor arheologice vizibile la suprafață terenului
și prelevarea probelor de lemn şi apă sărată. S-a stabilit
că mostrele de lemn prelevate la Caila datează din
intervalul de timp cuprins între anii 1266 şi 818 î. Hr.19
Vestigiile arheologice vizibile în cadrul sitului
cuprind o suprafață de cca. 200/250 x 20-60/80 m.
Acestea includ denivelările antropice de teren și
numeroase elemente de lemn aflate în albia pârâului
și pe ambele maluri ale acestuia: stâlpi, pari și
scânduri, cele mai multe înfipte în poziție verticală în
sol și fiind, după toate indiciile, urme ale unor
construcții și instalații.
Cea mai remarcabilă descoperire a fost făcută în
zona sudică a pârâului, la cca. 50 m sud-vest de
fântâna de apă sărată. Aici, în malul stâng al pârâului,
în anul 2008, A. Harding a descoperit o troacă de lemn
realizată dintr-un trunchi de copac scobit. Capătul de
vest al troacei era întreg, iar cel estic, aflat în pârâu,
era rupt. Lungimea părţii păstrate a troacei era de 1,8
m. Ea se afla în poziţia orizontală, cu fundul în sus,
perpendicular faţă de cursul pârâului. În baza troacei
se observau orificii pătrate dispuse în linie mediană,
în cele mai multe dintre acestea aflându-se înserate
cepuri de lemn perforate axial. În urma analizei
radiocarbon efectuată la laboratorul din Oxford, o
troacă a fost datată între anii 1211 și 1008 î. Hr.
*
Vestigiile cele mai consistente ale exploatării sării
în cele trei situri din Bazinul Someșului Mare datează

din epoca bronzului târziu și prima epocă a fierului.
După toate aparențele, pe parcursul acestui interval de
timp, între anii cca. 1.600/1.500 și 800 î. Hr. în aceste
situri au fost folosite metode de exploatare similare
care implicau utilizarea unui set similar de structuri,
instalații, unelte și ustensile. Densitatea, complexitatea
și numărul acestora sugerează exploatarea sării de
proporții, mult peste nevoile consumului local.
În toate aceste situri nu există urme de locuire
permanentă, ci doar cele de exploatare a sării, ceea ce
sugerează că sărarii locuiau undeva în afara acestor
situri. Una dintre posibilități plauzibile este aceea că,
aidoma unor situații etnografice documentate în Africa
Centrală și Papua Noua Guinee, în anumite perioade
ale anului, omenii pricepuți la exploatare a sării se
mutau, pentru perioade relativ scurte, din mai multe
localități în locurile de exploatare, pentru a extrage
sarea în cantități considerabile, destinate în principal
schimbului.
Toate aceste situri se află exclusiv în văile unor
afluenți direcți sau indirecți ai Someșului Mare. Astfel,
conectivitatea cu Someșul Mare a fost unul dintre
elementele importante ale algoritmului de alegere a
locului de exploatare. După toate probabilitățile, una
dintre rațiunile acestei alegeri a fost posibilitatea
transportului sării pe ape până la Someșul Mare care
până de curând a fost navigabil.
Totodată, trebuie avute în vedere și numeroasele
conexiuni facile pe uscat între Bazinul Someșului
Mare, Depresiunea Lăpușului și Câmpia Transilvaniei.
Astfel, în stadiul actual al cercetării, se poate
presupune, cu un grad ridicat de probabilitate, că în
intervalul de timp cuprins între anii cca. 1.600 și 800
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î. Hr., în Bazinul Someșului Mare se practica
exploatarea industrială a sării, al cărei scop principal
a fost aprovizionarea cu acest mineral a zonelor
adiacente din Câmpia Transilvaniei și Depresiunea
Lăpușului, precum și a unor zone mai îndepărtate,
aflate în vestul Podișului Someșan, Câmpia Someșului
și nordul Câmpiei Pannonice. Evident, această este o
ipoteză care necesită încă multe cercetări și argumente
noi.
În ceea ce privește exploatarea sării din
Transilvania în cea de-a doua epocă a fierului, mai
exact între anii 400 și 180 î. Hr., urmele directe ale
acesteia sunt documentate deocamdată doar la Băile
Figa. Prezența în acest context a unei mine bine
amenajate și a unei scări lungi de peste 5 m, arată fără
tăgadă o exploatare minieră a sării. Este interesant de
remarcat prezența în acest context a unui număr
considerabil de fragmente ceramice de factura dacică
și absența oricăror elemente de factura celtică. Acest
fapt este cu atât mai important cu cât în perioada
respectivă, conform opiniei predominante, Bazinul
Someșului Mare a fost stăpânit de celți.

6.2. Exploatarea sării în Dacia Romană
Radu Zăgreanu (CMBN)
Dacă privim harta Imperiului Roman putem
observa cu ușurință faptul că romanii par a-și fi
concentrat infrastructura, astfel încât aceasta să fie
mereu legată de apropierea de sursele de sare. Chiar și
portul Romei, Ostia a fost plasat într-un punct, gura de
vărsare a Tibrului, recunoscut pentru resursele de sare
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pe care le oferea de-a lungul zonelor de coastă, unde
se formau ,, ochiuri’’ de sare (bazine), care erau pline
cu saramură la fiecare maree. Unul dintre cele mai
vechi și mai renumite drumuri, ce lega Roma de restul
Italiei, a fost Via Salaria (Drumul sării), ce începea de
la Porta Salaria și ajungea până la Castrum
Truentinum, la Marea Adriatică, parcurgând o distanță
de 242 km. Acesta unea două zone salifere importante
ale peninsulei italice, cea din zona Campus Salinarum
și exploatările de pe malurile Adriaticii20.
Odată ce nivelul mării din Marea Mediterană a
crescut, bazinele de sare din Ostia s-au inundat și întro perioadă scurtă, au încetat să mai producă sare.
Astfel că noi porturi devin pioni importanți ai
comerțului cu sare: la Leptis Magna, este construit un
port poligonal în timpul lui Traian pentru a face față
comerțului cu sare din nordul Africii; este amenajat
portul din Efes, cel care aduce sarea din zona lacului
sărat de la Tatta (lacul Tuz Gölü), portul Halicarnas,
Milet sau Caesaria.
Plinius cel Bătrân este autorul antic care ne oferă
cele mai importante imformații privind exploatarea
sării în lumea romană cu informații despre:
identificarea resurselor naturale, modul de extracție,
prelucrarea și utilizarea acesteia în diferite ipostaze de
la alimentație la efectele terapeutice ale acesteia21.
Acesta menționează două tipuri de sare: sal nativus –
lacuri de apă sărată, izvoare sărate, mlaștini sărate,
roca nativă; și sal fasticius – cea obținută prin
procedeul de desalinizare a apelor sărate. Tehnicele de
exploatare amintite sunt: obținerea sării din apele
sărate; revărsarea apei prin conducte în saline pentru
obținerea saramurii care era ulterior supusă evaporării;

preluarea apei marine în bazine; folosirea lemnului
prin revărsarea apei sărate peste lemenele care ard;
extracția sării sub formă de blocuri22. În lipsa unor
cercetări arheologice aprofundate, cronologia și
tehnica exploatării salifere de epocă romană rămâne
cu multe necunoscute. De cele mai multe ori
exploatările din epoca fierului au fost refolosite de
către romani, după cum avem exemple în Britania la
Childham23, unde tehnica briquetaj-ului s-a folosit la
scără mare până la un moment dat.
Termenul salinae în lumea romană are două
accepțiuni: locul prorpiu zis de exploatare a sării, dar
și spațiul în care aceasta este depozitată înaintea
vânzării24. Trebuie subliniat faptul că statul roman
arenda atât locurile de exploatare a sării cât și aceste
depozite și beneficia de o taxă de pe urma vânzărilor.
Locul unde era depozitată și pusă în vânzare sarea în
metropola Roma se numea Salinae și se afla lângă
Forum Boarium. Cele mai importante centre de
exploatara a sării sub formă de rocă nativă existau în
Italia, Hispania și la granița provinciilor Belgica și
Germania Inferior25. În Orient sunt cunoscute
exploatările în rocă gemă de la muntele Sodom, de pe
malul vestic al Mării Moarte.
Tehnicile de exploatare în aceste saline erau cele
sub forma exploatărilor în camere, cu forme regulate,
lungi de 15-30 m și late de 4-8 m, blocurile de sare
fiind scoase treptat de la talpa exploatării. Pentru a se
putea obține făgașe în masivul de sare era folosită apa
dulce, existând după cum remarca și Vitruvius roți
hidraulice26, prin care se putea ridica cu ajutorul
găleților apa până la înălțimea dorită. Unelte de fier
erau utilizate pentru bătutul în aceste făgașe, în

vederea dislocării unor blocuri, operațiuni pentru care
se foloseau penele și rângile, asemănătoare celor din
carierele de piatră. Sarea a constituit una dintr
resursele principale avute în calcul de către romani în
momentul cuceririi Daciei27. Dispunerea castrelor
militare din noua provincie cucerită, se va face astfel
încât ele să ofere protecție acestor surse salifere. Sarea
exploatată de aici fiind ulterior trimisă în imperiu sau
folosită ca monedă de schimb cu lumea barbară.
Sursele bibliografice sunt generoase în a numi
puncte de exploatare a sării de epocă romană, fără a
aduce însă argumente concrete. Astfel că A.
Constantinescu enumera în 1981 circa 18 mine de mari
dimensiuni și 11 mai mici28. În bazinul Transilvan sunt
menționate o serie de puncte de exploatare a sării ca
aparținând epocii romane, însă nici una dintre acestea
nu prezintă structuri sau complexe arheologice
specifice care să ateste cu certitudine acest lucru. De
cele mai multe ori aceste exploatări au fost corelate cu
epoca romană, pe baza unor descoperiri arheologice a
unor artefacte sau ceramică de epocă romană, în zone
aflate în imediata apropiere a acestora sau pe teritoriul
respectivelor localități. După cum remarca și V.
Wollmann urmele rămase de la vechile exploatări de
sare s-au șters în cursul secolelor XVIII-XIX, mai ales
cu seama în urma prăbușirii exploatării în formă de
clopot sau prin transformarea lor în exploatări
moderne în forma unor camere trapezoidale29. Mediul
salifer este unul în care înafara structurilor de lemn și
a resturilor ceramice, alte vestigii nu s-au putut
conserva. Deocamdată singura modalitate de a deosebi
diferitele exploatări preistorice de cele romane o
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constituie doar modul de executare a excavațiilor în
masivul de sare.
Unul dintre punctele importante l-a constituit
probabil Potaissa, unde pe teritoriul actualelor saline
(în prezent neexploatate), la „Tarcea Mică”, s-au
descoperit cărămizi romane, unele ştampilate, ţigle,
ceramică, monede30. Literatura veche semnala
existența în acest areal a unor puțuri romane în anul
1756, iar J.E. Fichtel indică în monografia sa prezența
unor lucrări romane acoperite de apă31. I. Téglás
recupera în 1902 în momentul îndepărtării depunerilor
de la una din aceste exploatări câteva unelte de lemn,
pe care le consideră romane32. În anumite sectoare ale
salinelor de la Turda se pare că se mai păstrează și
astăzi urmele unor posibile galerii lucrate cu dalta și
ciocanul33. Instalarea aici a legiunii V Macedonica
arată faptul că pe lângă poziția strategică ocupată de
unitatea militară, aceasta avea în supraveghere și
salinele din imediata apropiere.
Un alt punct considerat a fi o exploatare romană
este Ocna Mureșului34, antica Salinae35. M. J. Ackner
înreistrează aici urmele unor exploatări romane de
suprafață prin decopertare, semnalând în apropierea
lor urmele unor construcții romane boltite, o serie de
obiecte și un fragment de monument funerar36. Trebuie
amintit faptul că în imediata apropiere se află castrul
roman de la Războieni.Alte centre de exploatare a sării
în nordul Transilvaniei sunt considerate a fi Cojocna37,
Sic38 - ce gravitează în jurul castrului roman de la
Gherla, Rupea39 - în imediata apropiere a castrului de
la Hoghiz și Sânpaul40 - unde pe lângă castrul din
localitate, există și o inscripție ce amintește un
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conductor salinarum, precum și descoperirea unor
monede romane într-un puț abandonat41.
Exploatarea saliferă de la Domnești prezintă în
partea centrală a sitului un lac cu o suprafaţă de circa
25 m în jurul căruia pe partea dinspre valea Şieului se
pot observa urmele unor cavităţi adânci în formă de
clopot, foarte probabil semne ale unor exploatări
importante în zonă. Potrivit celor care au inspectat
zona, în trecut au existat mai multe structuri din lemn
mult mai vizibile, recentele terasamente făcute în zonă
probabil au distrus sau cel puțin acoperit elementele
de lemn. În întreaga zonă urmele exploatării de sare
sunt marcate de mici bălți, gropi şi alunecări de teren.
Aici, de-a lungul drumului care lega Domneștiul de
Sărățel au existat un șir întreg de fântâni de apă sărată
exploatată de către localitățile din jur. Ele sunt
localizate atât pe hărțile Josephine cât și în Geographia
lui Windich, din 1791. Pe lângă utilizarea saramurii de
aici se extrăgeau și bolovani de sare, desprinse din strat
și din malul râului. Râul Șieu este atestat încă la
Anonymus „Ad fluvium Soyou et usquead castrum
salis”. În evoluția istorică a regiunii prezența
depozitelor de sare a constituit un factor favorizant.
După cucerirea romană, zona aflată la marginea
provinciei și străbătută de un drum ce lega castrele de
pe limesul nord-estic al Daciei romane, era apărată de
castrul amplasat pe valea Budacului, la Orheiu
Bistriței și aliniamentul de turnuri consemnate la
Budacul de Jos, Buduș, Simionești și burgusul
amplasat pe malul drept al Șieului, la Domnești. Pe
dealul „Cetății” de la Sărățel au fost amplasate, la
marginile de est și vest a platoului, două turnuri care
controlau nemijlocit salina. O relecturare a textului

unei inscripți descoperite în zonă, pare a atesta
existența unei regio Neridonis42, în teritoriul castrului
roman de la Orheiu Bistriței și a salinelor de sub dealul
Bobeica. O a doua inscripție, un altar votiv ce face
referiri la exploatarea sării a fost descoperit la 18
martie 1913 în punctul „La Slatini”, de către Pavel
Lucaci, pe malul stâng al râului Șieu, la confluența
acestuia cu apa Budacului, între satele Sărățel și
Domnești, unde apare la zi sarea masivă, izvoare și
bălți cu apă sărată, nămol sărat, eflorescențe saline și
plante halofile. Cele două inscripţii aduc dovezi
expresive în favoarea unei activităţi miniere în
perioada romană. La amenajarea unei locații turistice
la liziera pădurii de sub dealul Bobeica, în anii 90 ai
secolului trecut, au fost descoperite mai multe
cărămizi și artefacte romane, care indică existența unei
clădiri pentru administratorul salinei.
Pe cursul Someșului avem menționată o singură
exploatare de epocă romană, cea de la Ocna Dejului,
unde în epoca romană exista probabil aici, la
confluenţa Someşului Mare cu Someşul Mic, o
staţiune militară sau civilă, lucru considerat pe baza
descoperirilor de materiale izolate, unele nesigure,
neverificate43. Consultând o hartă din anul 1837, V.
Wollmann identifică 12 puncte de exploatare atribuite
romanilor (,,Römergrubenpingen’’), majoritatea
punctelor fiind concentrate în jurul dealului Cadbic44.
Același reputat arheolog, identifică într-un manuscris
,,Anonymus Montanisticus’’ privind istoricul aurăriilor
din Dacia, de la Arhivele Statului Cluj, redactat
probabil între anii 1918-1919, o serie de informaţii de
teren inedite referitoare la urme ale exploatărilor
miniere antice, luând în considerare și cele de sare.

Astfel pe traseul Someșului sunt amintite o serie de
exploatări salifere din bazinul acestuia: Cuzdrioara,
Mănășturel, Reteag, Căianu Mare, Ciceu-Cristur,
Ilișua, Beclean, Chiuza, Șintereag etc. unde se
precizează că sarea se afla doar la adâncimea de 3-4
m, fiind ușor extrasă din malul Someșului sau a unor
afluenți45.

6.1. Exploatarea sării din evul mediu până în
perioada modernă
Constantin Albinetz (MMD)
În zona spațiului intracarpatic, începând din evul
mediu, se conturează două mari centre de exploatare
și de distribuție a sării: unul este Transilvania, mai
exact zona sa centrală - cu cele mai importante puncte
la Dej, Turda, Ocna Mureș, Ocna Sibiului etc., iar cel
de al doilea este Maramureșul, cu salinele sale care
urmează în mare cursul râului Tisa. Cele două zone
sunt administrate separat încă din evul mediu, astfel
încât ajung să constituie entități separate încă de
timpuriu.
În perioada cuprinsă între secolele XI-XIII, sarea
exploatată era vândută din depozitele regale de sare
administrate de musulmani, evrei sau de slujbașii
regelui în colaborare cu instituţii ecleziastice cărora
regii le donau cantităţi mari de sare din ocne. În secolul
al XIV-lea însă, exploatarea şi vânzarea sării a ajuns
să fie organizată exclusiv de către regalitate, prin
intermediul cămărilor de sare, instituţii proprii. În
perioada dintre jumătatea secolului al XIV-lea şi
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jumătatea secolului al XVI-lea, sarea era intens
exploatată în ocnele din Transilvania şi Maramureş46.
Sarea constituia pentru regalitatea maghiară o
prioritate demonstrată de unele realităţi: primele danii
regale din domeniul transilvănean au fost făcute în
zonele salifere; organizarea comitatului Maramureș și
înzestrarea cu privilegii extinse a orașelor regale de pe
linia Tisei se leagă de exploatarea minieră în general,
în cadrul căreia extragerea sării ocupă un loc
fundamental; primele documente scrise referitoare la
Transilvania și împrejurimi vorbesc exclusiv despre
sare (corăbiile cu sare de pe Mureş şi ,,târgurile sării”,
unde se aducea sare de pe valea Someşului şi a Tisei
Superioare); când regele Andrei al II-lea a plecat în
Cruciada a V-a, a dat soţiei sale 1000 de mărci de
argint „din vânzarea sării care coboară pe Mureş”;
solul regelui Bela al III-lea, la curtea franceză a evaluat
venitul anual al regelui său la 60.000 de grivne de
argint, din care un sfert proveneau din vânzarea sării47.

Modalități de exploatare a sării
Timp de secole, pentru exploatarea sării s-a folosit
metoda săpării ocnelor în formă de con sau clopot,
care însă avea și dezavantaje. În afara pierderilor
destul de însemnate cantitativ din prețiosul mineral,
vieţile şuvagăilor (tăietorii de sare) erau amenințate
permanent de pericolul prăbușirii puțurilor. Din
această cauză, în secolul al XVIII-lea se introduce
tehnica de exploatare a sării prin camere cu profil
trapezoidal (inovație utilizată pentru prima dată în
Maramureş, care se generalizează apoi și în
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Transilvania). Pentru tăierea şi dislocarea blocurilor
de sare s-au folosit o perioadă de timp vechile mijloace
de extracție (icuri bătute în masiv cu ajutorul unor
ciocane), la care se adaugă, în perioada modernă,
frezele, havezele şi explozibilul. Metoda camerelor cu
profil trapezoidal a crescut coeficientul de exploatare,
a îmbunătăţit condiţiile de aeraj prin amenajarea unor
puţuri speciale şi, bineînțeles, a înlesnit capacitatea de
evacuare a sării la suprafaţă48. Noua metodă de
exploatare a sării a fost aplicată şi la Ocna Dej
începând cu anul 1788 la Ocna Iosif. La Ocna Dej,
renumitul inventator şi constructor în domeniul
utilajelor miniere, Ritinger, a adus în anul 1856
îmbunătăţiri în exploatare. Astfel, cablul de pe tambur
a fost dirijat pe role într-un turn de extracţie înălţat
pentru a mări eficiența aşa numitului braţ de forţă49.
Informații mai bogate privind modul de desfășurare
al exploatărilor de sare se păstrează din perioada
premodernă. În timpul principatului transilvănean,
ocnele au început să fie exploatate la adâncimi mai
mari, fără să putem vorbi însă de vreun progres tehnic.
Ocna Dej, alături de Turda, Dej, Cojocna, Ocna
Sibiului şi Sic continuă să fie cele mai importante ocne
de sare din Transilvania50. În acea perioada, în zona
Dejului există informații despre două ocne: Czerakna
şi Deésakna (cea de la Ocna Dej). Cserakna se afla pe
dealul Cabdic (menţionat ca nume de hotar al orașului,
cu termenul lat. FagusCald, încă din secolul al XIIIlea) e la o depărtare de oraş cu lungimea a patru
iugăre, pe povârnişul unui deal. Mina de la Ocna Dej
era la o distanţă de alte patru iugăre de Cserakna, sub
acelaşi povârniş. La ambele ocne, sarea se afla la
adâncimi mici (19 braţe la Cserakna şi 11 braţe la

Deésakna), în comparație cu Turda, unde o mină avea
75 de braţe şi cealaltă 25 de braţe adâncime.
Problemele celor două ocne au fost observate încă din
perioada funcționării: la Cserakna, groapa de
exploatare era neregulată, situaţie care a lăsat netăiată
o parte de 10 braţe adâncime şi 5 braţe lăţime, iar la
Deésakna exista pericolul inundării minei51. Soluţia
pentru mina din Ocna Dej era deschiderea unei alte
ocne, în paralel cu exploatarea existentă, optimizată
prin săparea unui puţ în mijlocul gropii minei unde să
se scurgă apa.
Minele de sare ale Dejului au fost exploatate până
la 1750. Ultima mină, care s-a surpat pe la 1743-1747,
a lăsat un crater de aproximativ opt metri adâncime,
la baza căruia se vedea stânca de sare perforată, cu
diametrul de doi metri. Totuşi, în 1752, în Dej mai
existau încă şuvagăi care scoteau sarea. Pe dealul
Cabdic au fost identificate douăsprezece ocne, dintre
care şapte au fost exploatate începând cu epoca
romană şi cinci au fost exploatate din evul mediu. Trei
mine de sare au fost exploatate până la epuizare, o
mină a fost părăsită la invazia tătarilor din anul 1717,
iar ultima s-a surpat. În locul minelor s-au format
lacuri sărate52. Lucrătorii de la minele din Dej, locuiau
probabil pe Mulatău, iar apoi în imediata apropiere a
vechilor mine de pe hotarul Cabdic53.
Între anii 1743-1747, administrarea salinei de la
Dej s-a mutat definitiv la Ocna Dej, desființându-se
exploatarea de la Cabdic (Rompaş), după ce s-a
constituit la Ocna Dej, în anul 1730, casa cămării de
sare54.
Noul centru al exploatării sării din zona Dejului,
Ocna Dej, se dezvoltă substanțial în special în secolul

Salina din Ocna Dej (1940) / The Ocna Dej salt mine (1940)
A Désaknai sóbánya (1940)
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al XVIII-lea. Dacă la 1613 aici funcţiona o singură
mină, din secolul al XVIII-lea acestea au devenit mult
mai numeroase: Ocna Ciciri (Csicsiri), având o
adâncime de 70 de stânjeni, a fost deschisă în anul
1734 şi părăsită în anul 1754; Ocna Mică (Kisakna),
aflată în estul aşezării, a fost inaugurată în anul 1746
şi închisă în 1772, după ce a fost inundată; avea
dimensiunile de aproximativ 30 de stânjeni adâncime,
dintre care 18 stânjeni de sare; Ocna Iosif (Holdvilag)
aflată în partea de vest a aşezării a fost exploatată între
anii 1768-1785 și avea o adâncime de 40 de stânjeni;
Ocna Ştefan a fost exploatată între anii 1775-1834 şi
avea o adâncime de 47 de stânjeni; Ocna Iosif a fost
inaugurată în septembrie 1788 şi închisă în anul 1887;
Ocna Mare (Nagy Akna), cu o adâncime de 80 de
stânjeni, a fost inaugurată la o dată necunoscută și
abandonată în anul 1773. A fost inundată și s-a surpat,
făcând loc unui lac cu apă dulce rezultată din
revărsările de apă de pe dealuri, numit Tăul Băii. De
aici primea apă ştrandul de la Ocna Dej, moara de
măcinat sare construită în anul 1883 de firma
„Weltner” din Budapesta (până în anul 1893, când a
fost mutată la Dej) şi moara de sare cu aburi a Băncii
de Credit Hitelbank din Dej. Ocna Nandor sau
Ferdinand a fost inaugurată în anul 1836 şi a fost unită
în anul 1879 cu o galerie cunoscută sub numele de
„Drumul Ludovic”, lungă de aproximativ 500 de
metri. Această mină a fost exploatată până spre
mijlocul secolului al XX-lea. Unele mine vechi nu se
cunosc decât după tradiţie: Ocnele Budos (Puturoasa),
Sos (Sărata) şi Miron55.
În anul 1879 s-a deschis Mina Carol (rebotezată
mai târziu Mina 23 august 1944), unde a fost introdusă
pentru prima dată metoda de exploatare în camere
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mari trapezoidale cu abataj de sus în jos. Mina era
formată din 5 camere transversale şi 7 camere
longitudinale, deschisă prin galeria de coastă şi 3
puţuri „oarbe”: puţul scării Ferdinand (1834),puţul
numărul 1 (1879), puţul numărul 2 (1952). Metoda de
exploatare prin camere în formă tapez era folosită la
Ocna Dej şi în secolul al XX-lea. Zăcămintele de la
Ocna Dej continuă să fie exploatate fără întrerupere
din antichitate până în prezent, sarea de aici fiind cea
mai pură din Europa cu un procentaj de 99%.
Spre deosebire de Transilvania, unde exploatarea
minelor de sare este atestată documentar mai timpuriu,
prima mențiune a ocnelor din Maramureș datează de
la 1355. Totuși, în mai puțin de o sută de ani, punctul
de greutate al exploatării sării se mută din Transilvania
în Maramureș, comitele cămării de acolo fiind numit
responsabil de problemele sării din întreaga Ungarie.
Pe atunci, veniturile rezultate din exploatarea acestui
mineral ajunseseră să atingă o treime din totalitatea
monopolurilor regale.

Administrația exploatării sării. Instituțiile
Veniturile pecuniare ale regelui Ungariei au fost
cuprinse în termenul generic de ,,cămară” (camera).56
De la jumătatea secolului al XIV-lea, din cadrul
acestor cămări cu circumscripții teritoriale s-a desprins
cu o organizare separată cămările de sare ale
Transilvaniei, care coordonau activitățile de
exploatare, distribuție și comercializare a sării de la
Turda, Cojocna, Dej şi Sic. Fiecare ocnă avea cămară
de sare, cel mai înalt statut avându-l cămara de la
Turda, care era cămara Transilvaniei57. Mai târziu, a
fost organizată distinct cămara de sare a

Maramureșului. Sediul cămării de sare din Dej s-a
aflat în colţul din partea nordică a bisericii reformate
de azi. Era o clădire tip turn cu o înălţime de
aproximativ două etaje şi avea o vizibilitate mare spre
centrul oraşului de azi58. Pentru perioada voievodatului
Transilvaniei, cunoaştem unii cămăraşi, vice-cămăraşi
sau lucrători din cadrul cămării de la Dej, meşteri sau
dieci. Primul cămăraş, cunoscut este Savachenus
(Szerecsen), în 1366, ajutat de vice-cămăraşul
András59.

Georg Reicherstorffer, scria despre ocnele de sare
din târgul Ocna Sibiului: din care se adună în toţi anii
un imens tezaur şi nu aduc un câştig mai mic în fiecare
an Cămării regeşti ca acel al ocnelor oraşului Dej61.
Din comparaţia făcută de Reicherstorffer, despre
venitul din cele două ocne, reiese că veniturile aduse
cămărilor de sare erau foarte mari, cel de la Ocna
Sibiului un imens tezaur, nu este mai mic ca acel al
ocnelor din Dej, care era considerat unul destul de
însemnat.

În anul 1521 este redactat un statut nou al ocnelor
de sare care reorganizează activitatea acestora cu
scopul sporiri veniturilor erariului (fiscului). Statutul
permitea oricui să facă negoţ cu sare cumpărată de la
ocne sau de la cămările de sare, cuprindea şi dispoziţii
privind transportul sării şi chiar dispoziţii privind sarea
măruntă care nu trebuia risipită60. În anul 1526 regele
Ludovic al II-lea a cedat Casei Fugger exploatarea
ocnelor din Transilvania în schimbul unei redevenţe
anuale. Această învoială nu a putut fi pusă în practică
deoarece regele a murit la Mohács în acelaşi an. Zece
luni, cât Ferdinand de Habsburg s-a impus în
Transilvania, după înfrângerea lui Ioan Zápolya la
Tokay în 1527, Casa Fugger şi-a instalat funcţionari la
ocnele din Transilvania. Printre funcţionarii veniţi în
Transilvania au fost Hans Dernschwam
,,de
Hradeczin” şi Georg Reicherstorffer, casier al
directorului Hans Albert, la factoria Fugger din Buda.
Aceşti funcţionari aveau misiunea de a evalua situaţia
exploatării salinelor şi de a pregăti o exploatare
eficientă.

Hans Dernschwam, în 1528, scria un raport detaliat
despre exploatarea salinelor şi organizarea cămărilor
de sare, despre care spunea că, toate, erau pustii şi nu
aveau nimic din ce era necesar pentru funcţionarea lor.
Drumurile din Transilvania erau ocupate de trupe, iar
ţăranii cu căruţele nu aveau curajul să transporte sare.
La Dej se afla cea mai mare cantitate de sare, care nu
putea fi valorificată în Transilvania, ci se transporta,
cu luntrile, pentru rege.
Pentru eficientizarea exploatării şi a transportului
sării, Dernschwam, propunea, renunţarea la unele
cămări şi folosirea celor care se aflau în apropierea
râurilor Mureş şi Someş (cele două căi navigabile pe
care se scotea sarea din Transilvania). O cămară bine
aşezată asigură tot succesul62. O altă măsură propusă,
era de a unifica preţurile pentru bulgării de sare la toate
cămările Transilvaniei, deoarece, consemna acesta,
fiecare cămară aproape urmează o practică deosebită.
La Dej, Sic şi Cojocna se taie suta de bulgări pentru
16 dinari, la Ocna Sibiului pentru 18 dinari, la Turda
pentru 20 de dinari. Chiar şi măsurarea bulgărilor era
diferită de la o cămară la alta. Exista sarea mare ,,de
căruţă” şi ,,sarea mică” de luntre, de patru ori mai mică
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decât cea de căruţă. Pentru realizarea unui profit cât
mai mare, Dernschwam, propunea raţionalizarea
personalului, renunţându-se la cel parazitar, aşa cum
era ,,păzitorul de mal” sau ,,jude al malurilor” care
jecmănea pe cei ce treceau cu sare oricât de legiuit
fusese obţinută. Pentru patru păzitori ai malurilor la
Dej şi Ocna Mureşului să se plătească în sare; un
păzitor al malurilor de la Dej şi Ocna Mureşului erau
plătiţi pe săptămână, cu 50 de dinari.
Intrarea Transilvaniei sub dominaţia Hasburgică a
atras după sine reorganizarea exploatării şi
comercializării sării. Administraţia salinelor
transilvănene a intrat treptat sub conducerea şi
controlul direct al Curţii de la Viena urmărindu-se
eliminarea concurenţei şi a oricăror posibilităţi de
diminuare a cantităţilor de sare exploatate şi
comercializate în favoarea statului63. Oficiile din
Transilvania au fost subordonate Tezauriatului
Cameral, instituţie care centraliza şi transmitea toate
rapoartele şi ordinele referitoare la exploatarea sării64.
În secolul al XVI-lea, la cămara de sare de la Dej
erau următorii funcţionari: doi vice-comiţi (aveau grijă
de buna funcţionare a cămării şi de teritoriile anexe ale
acesteia) care slujeau cu 12 cai şi 400 de florini; un
contabil cu 12 florini, un distribuitor de bani cu 12
florini ca leafă. Pentru întreţinerea acestor funcţionari
şi a cămării, erau necesari nu mai puțini de 1144 de
florini. Întreţinerea cămării de la Dej costa mult în
comparaţie cu celelalte cămări din Transilvania: la Sic
se plăteau 472 de florini, la Cojocna 372 de florini şi
la Ocna Sibiului 472 de florini. Doar întreţinerea
cămării de la Turda era mai costisitoare, cheltuindu-se
1344 de florini.
Cămara de sare din Dej avea o curte mare cu două
depozite (horrea). Din depozite sarea era scoasă pe un
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podeţ direct pe plute (luntrii). La cele două mine,
cămara avea câte o casă unde stăteau slujbaşii ocnei,
grajdul pentru cai, câte un şopron în care se depuneau
bulgării de sare până când erau duşi la casa cămării şi
câte un atelier de fierărie. În fiecare casă locuiau un
număr egal de slujbaşi care primeau aceleaşi venituri:
un magulator care primea 60 de florini şi hrană; doi
chepelişti care primeau hrana la fel, iar unul 16 florini
şi unul 6 florini. Pe lângă aceştia se afla un fierar care
primea 50 de denari pe săptămână şi sâmbăta 2 denari
pentru baie; patru miliarişti, care primeau câte 10
denari pentru ziua de lucru. Chepeliştii aveau în grijă
caii de la ocne, 9 la Cserakna şi 11 la Deésakna.
Numărul tăietorilor de sare era aproximativ acelaşi, cu
mici diferenţe: 30 de tăietori tocmiţi pe postav
(anjagaţi permanent) şi 8 tăietori străini (angajaţi
temporar), la Cserakna şi 31 de tăietori tocmiţi pe
postav şi 10 străini la Deésakna65. Magulatorul ţinea
evidenţa sării tăiate şi număra bulgării de sare,
chepeliştii puneau în mişcare şi supravegheau
,,maşinile” cu care erau scoase burdufurile cu sare din
interiorul ocnei şi o depozitau.În 1552, ocnele
Cserakna şi Deésakna aveau cei mai mulţi şuvagăi
deoarece, la Turda erau numai 24 de tăietori
permanenţi dar infirmi şi 7 temporari, la Cojocna erau
32 de tăietori temporari, iar ocnele de sare de la Sic
erau deja prăbuşite66.
Tăietorii permanenţi de la cele două ocne erau
angajaţi (tocmiţi) la fel ca la Turda, anual şi li se da, la
tocmeală, 9 coţi de postav, ajutoare după merit (în
zilele de duminică) şi două vase de vin (unul la
tocmeală şi unul la Crăciun). La venirea unui nou
cămăraş, şuvagăii primeau un vas cu vin şi cereau şi
câte un bou de câte ori primeau vin, aşa cum era
tradiţia67. Plata tăietorilor de sare era la fel la ambele

ocne. Pentru tăierea a 100 de bulgări de sare, la care
se adaugă alţi patru, primeau 16 denari. Şuvagăii care
tăiau în timpul săptămânii 100 de bulgări de sare,
primeau sâmbăta câte 2 denari pentru baie. Tăietorii
de sare din cele două ocne aveau judele lor care era
plătit cu 6 florini anual68.
Bulgării de sare tăiaţi la Cserakna şi Deésakna,
păstrau dimensiunile vechi din Transilvania, de 19
libre, în timp ce, la celelalte ocne, bulgării de sare
aveau 32 de libre. Sarea mare (bulgărul avea
aproximativ 20 de kilograme) se tăia pentru transportul
cu căruţele şi sarea mică (bulgării de sare mai mici de
20 de kilograme) se tăia pentru transportul pe apă.
Sarea spartă, rezultată în urma tăierii bulgărilor, se
numea ,,sarea vesmas” (vésni=a inciza). Sarea tăiată
ca supliment, câte doi bulgări la fiecare o sută de
bulgări de sare, care revenea şuvagăilor, se numea
,,sarea lui Dumnezeu” sau ,,sarea Fecioarei”69. În
Transilvania, în cea de a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, munceau în ocnele de sare 1026 de tăietori
de sare dintre care 120 lucrau la Ocna Dej.
,,În prezent Salina Ocna Dej este singura unitate
economică, din nord-vestul Transilvaniei, care extrage
sare gemă. Exploatarea se face din Mina Transilvania,
deschisă în anul 1979.

6. Circulața sării în
Bazinul Someșului
Chiar elementară, piaţa este locul de naştere a
cererii şi a ofertei, al recursului la „celălalt”.
Înseamnă ieşirea la lumină. Activitatea oamenilor,
surplusurile pe care le schimbă trec la început prin

această breşă îngustă, la fel de anevoios cum trecea
cămila din Scriptură prin urechile acului.
(Fernand Braudel, Jocurile schimbului)

6.1. Circulația sării în preistorie. Sarea și
„puterea”
Bejinariu Ioan (MJIA Zalău)
Liviu Marta (MJSM)
Estul Bazinului Carpatic a fost privilegiat din
punctual de vedere al resurselor de sare, grație surselor
importante de sare din Transilvania. Chiar și aici însă
anumite zone sunt lipsite de zăcăminte de sare. Este
vorba mai ales de Câmpia Tisei, Crișana, Banatul,
regiuni care în mod paradoxal, așa cum o dovedesc
cercetările arheologice au fost intens locuite încă din
neolitic. Numeroasele așezări de tip tell din neolitic și
epoca bronzului și marile așezări fortificate din
perioada târzie a bronzului dovedesc comunități
prospere, cu o economie de subzistență bazată într-o
măsură importantă pe creșterea animalelor. Toate
aceste comunități trebuie să-și asigurat necesarul de
sare din sursele transilvănene.
Cu circa o jumătate de secol în urmă, cercetătorul
clujean M. Rusu vorbea despre o potențială relație
între sursele de sare din Transilvania și numeroasele,
și am putea spune, unele dintre cele mai mari depozite
de bronzuri din Europa care apar în zona acestor surse.
Noile descoperiri nu fac decât să confirme această
presupunere. Pentru comunitățile epocii bronzului,
metalul și în principal obiectele de metal (arme,
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podoabe, unelte, vase, etc.) au reprezentat principala
manieră de afișare a poziției înalte deținute în
societate. Concentrări importante de depozite de
bronzuri apar însă nu doar în zona exploatărilor saline,
ci și pe firul unor văi ce pornesc din zona acestor
exploatări, constituind în epoca bronzului și ulterior,
veritabile artere ale traficului acestei resurse îndeosebi
către vest. Bunăoară, de pe cursul Someșului și mai
ales din așa-numitul „Coridor someșan” cuprins între
Dej și Jibou se cunosc peste 20 depozite de bronzuri
și alte piese descoperite izolat, toate datând mai ales
din a doua jumătate a mil. II – începutul mil. I î. Hrs.
Pentru vremurile preistorice, rutele de-a lungul cărora
se transporta sarea sunt greu de precizat, însă cu
siguranță coincid în mare parte cu cele din Evul
Mediu, când sunt atestate documentar și temeinic
descrise. Aceste trasee erau cunoscute încă din
preistorie și cu siguranță începând din prima jumătate
a mileniului al II-lea î. Hr., în epoca bronzului, când
exploatarea sării din sursa de la Băile Figa este bine
documentată. Traseul lung și dificil de transport a sării
pe firul Someșului și apoi mai departe până pe valea
Crasnei implica numeroase riscuri pentru cei care
transportau sarea. Rutele de tranzit trebuiau securizate
și în mod constant se impunea câștigarea bunăvoinței
liderilor locali ce controlau acest traseu și mai ales
zonele obligatorii de trecere, ce nu puteau fi ocolite.
Importanța căilor de comunicație în preistorie decurge
nu doar din localizarea în puncte strategice, nodale, ale
tranzitului, ci este dovedită mai ales prin existența
fortificațiilor și a movilelor funerare (tumuli) care
domină aceste puncte și în egală măsură prin marele
număr al descoperirilor de tezaure: depuneri de piese
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de bronz sau din metal prețios ori tezaure monetare.
Pe traseul care pornea de la Jibou îndreptându-se către
valea Crasnei și pe cursul acestui râu pot fi sesizate
câteva asemenea locuri care corespund indiciilor
menționate mai sus, însă cu siguranță cel mai bine își
conturează acest profil până în perioada Ungariei
medievale, zona de astăzi a orașului Șimleu Silvaniei.

 Drumul medieval al sării / The medieval road of salt
 Depozite de tip Moigrad-Tăuteu/Hajdúböszörmény/MoigradTuteu/Hajdúböszörmény type deposits:
1. Cămin, 2. Căprioara, 3. Căuaş, 4. Dragu, 5. Ghenci, 6. Giorocuta,
7. Hida, 8. Moigrad, 9. Pir, 10 Pişcolt, 11. Sărvăzel, 12. SăcuieniBihor, 13. Sâg, 14. Şimleul Silvaniei III, 15. Tăuteu, 16.
Balmazújváros, 17. Debrecen Józsa, 18. Derecske, 19.
Haidúböszörmeny I, 20. Haidúböszörmeny II, 21. Haidúsámson I,
22. Haidúsámson II, 23. Haidúszarvát, 24. Kenderes, 25. Kaba, 26.
Karcag, 27. Máriapócs, 28. Mérk, 29. Nádudvar, 30. Nyírlugozs, 31.
Téglás, 32. Ciceu-Corabia.
 Aşezări fortificate ale culturii Gáva / Fortified settlements
of the Gáva culture: 1. Andrid, 2. Bozna, 3. Căuaş, 4. Dej, 5.
Derşida, 6. Haidúböszörmeny, 7. Şimleul Silvaniei, 8. Ciceu-Corabia

Așezări fortificate și ofrande din sec. XII – IX a. Chr. pe
traseul Drumului Sării. / Fortifications and votive deposits
from the period between the 12th and 9th centuries BC on the
salt road / Bronzkori erődítmények és deponált bronzkincsek
a Kr.e. XII–IX. sz. sóút nyomvonalán.

„Măgura Șimleului” domină prin masivitatea sa
(alt. max. 597 m) trecătoarea croită de râul Crasna în
roca cristalină a masivului. Loc obligatoriu de trecere
pe valea Crasnei, zona Șimleului este în egală măsură
un punct de tranzit pentru un traseu care urma cursul
Barcăului spre vest. Încă din al doilea sfert al mil. II î.
Hrs. în această zonă avem documentată arheologic o
mare densitate de locuire umană. Cel puțin opt – nouă
așezări și un cimitir de incinerație gravitează în jurul
așezării dominante aflate pe ”Dealul Cetății” (alt. max.
372 m) care prin poziția sa controla efectiv tranzitul
prin trecătoare. Contemporane cu această etapă de
locuire din perioada mijlocie a epocii bronzului sunt
două depozite de piese de metal compuse mai ales din
arme / însemne ale puterii. În perioada următoare, cea
a ultimei jumătăți a mil. II î. Hrs. și a începutului mil
I î. Hrs. se menține densitatea de locuire constatată
anterior, dar poziția centrală o deține acum așezarea
aflată pe culmea ”Măgurii Șimleului”. Dacă inițial
zona locuită (nu este clar dacă era și fortificată) poate
fi estimată la 8-10 ha, începând din jurul anului 1000
î. Hrs. așezarea din acest punct se extinde foarte mult
(cca. 30-35 ha) și este fortificată cu un sistem grandios
de palisade din lemn și pământ și șanțuri de apărare.
Asemenea fortificații aflate în poziții dominante nu
erau destinate doar să protejeze comunitatea /
comunitățile care le-au ridicat, ci în egală măsură
semnalau puterea și bogăția acestora. Pe versantul care
domină intrarea în trecătoare, către sud-est au fost
descoperite numeroase movile artificiale, probabil cu
caracter funerar, cărora, în ideologia epocii, le revenea
un rol important în a evidenția importanța locului.
Depunerile cu caracter votiv, în rândul cărora se

situează într-un plan superior, datorită valorii
intrinseci, depozitele de piese de metal, sunt mult mai
numeroase în această nouă etapă. Cel puțin cinci
asemenea depuneri se cunosc din zona trecătorii de pe
Crasna, datând din Bronzul târziu și începutul primei
epoci a fierului. În alcătuirea unora apar vase de bronz,
dar și arme (spade) ca și indicii ale puterii aristocrației
ce controla această zonă. Acestei perioade îi aparțin și
o serie de descoperiri constând din podoabe lucrate din
aur. Importanța locului în rețeaua supraregională este
temeinic demonstrată și prin numeroasele dovezi ale
prelucrării metalului (meșteșug cu un înalt grad de
specializare) care au fost descoperite în multe dintre
așezările acestei perioade din zona actuală a Șimleului.
Zona Șimleului a fost un mare centru de putere și în
perioada dacică, între sec. II î.Hrs. – începutul sec. II
d. Hrs. Traficul prin trecătoare era controlat și acum
printr-un amplu și articulat sistem defensiv ce includea
mai multe așezări și puncte fortificate, iar tezaurele
monetare sau mixte (podoabe și monete) din argint
sunt o dovadă a puterii și bogăției acestui centru de

Dealul Măgura de la Șimleul Silvaniei / The Măgura hill in
Șimleul Silvaniei / A Szilágysomlyói Magura domb
(Szilágy megye).
(foto Vida János)
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putere al dacilor. Doar din zona acestei trecători se
cunosc 13 tezaure de argint, ceea ce înseamnă zona cu
cea mai mare densitate de tezaure de pe tot teritoriul
locuit de daci. Nu lipsesc nici pentru această perioadă
dovezile activităților metalurgice, inclusiv ale imitării
monetei romane de argint. Cu siguranță o parte a
acestei bogății importante provenea din tranzitul sării
pe această rută.
Ulterior, în perioada migrațiilor și mai precis prin
sec. V d. Hrs., în zona trecătorii de pe teritoriul
orașului actual Șimleu Silvaniei se pare că a existat un
important centru al gepizilor, populație de origine
germanică, aflată în relații de alianță cu romanii, în
anumite momente ale istoriei Imperiului roman de
răsărit. Tezaurul / tezaurele (5,4 kg aur și 2,5 kg argint)
descoperite pe „Măgura Șimleului” în 1797 și 1889
erau constituite din însemne romane ale demnității
realizate din aur, podoabe de tip germanic și vase de
factură hunică. Probabil cele mai multe dintre
obiectele acestor tezaure ale unei dinastii regale gepide
au fost „cadouri diplomatice” primite pentru a parafa
alianța cu romanii, dar nu este exclus ca unele să fi fost
obținute în schimbul permisiunii de a securiza
fluxurile de sare dinspre Transilvania de nord spre
Câmpia Tisei. Ceva mai târziu, în decursul sec. VIII,
un rol legat de apărarea graniței khaganatului avar
târziu, dar poate și de asigurarea transporturilor de sare
poate fi atribuit grupului de populație slavă sau slavoavară documentat arheologic prin necropola tumulară
de la Nușfalău, din apropierea Șimleului Silvaniei. Din
aceeași zonă a trecătorii de pe râul Crasna, din
perioada premergătoare pătrunderii maghiarilor în
Transilvania și ulterior a organizării acestei provincii
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menționăm fortificația datată în sec. X de pe „Măgura
Șimleului”, punctul „Observator”, urmată de cea
identificată pe „Dealul Cetății” ale cărei începuturi
sunt plasate în sec. al XI-lea. Ambele fortificații erau
localizate în poziții ce dominau trecătoarea și
permiteau un control real asupra tranzitului de oameni
și mărfuri
Toate aceste exemple nu rivalizează însă decât întro mică măsură cu impresionantele descoperiri din zona
de astăzi a orașului Șimleu Silvaniei, care atestă cu
siguranță că avem de-a face poate cu cel mai important
punct din rețeaua supraregională a schimbului care,
începând de pe la sfârșitul primei jumătăți a mil. II î.
Hrs. a legat jumătatea nordică a Transilvaniei de
regiunea Tisei Superioare. Sarea trebuie să fi
reprezentat cel mai important obiect al schimbului ce
a tranzitat această zonă de vest a Sălajului actual.
Pentru perioada preistorică, în care este
documentată exploatarea sării pe Someșul Mare, pe
cursul inferior al râului un centru de putere extrem de
bine evidențiat apare în zona localității Medieșu Aurit,
centru ce avea capacitatea de a controla comerțul de
sare în aval de coridorul someșan controlat de
fortificația de la Jibou. Între localitățile Potău,
Medieșu Aurit și Apa, în preajma unei fortificații
situate pe un bot de terasă din valea Someșului, au fost
descoperite elemente certe care atestă existența unor
elite locale de rang înalt. La câteva sute de metri
distanță de fortificație a fost cerecetat un tumul
fastuos, contemporan cu faza de înflorire a fortificației.
Din aceeași perioadă datează o ofrandă de arme de
prestigiu (arme princiare) ce au fost descoperite în
imediata vecinătate, în hotarul localității Apa. Aceste

arme, împreună cu obiecte descoperite în așezare arată
bogăția locuitorilor din regiune, bogăție reflectată prin
descoperirea unui frumos inel de buclă din aur. Apar
tot mai dese date ce susțin că această bogăție a
centrului de pe Someș nu se baza doar pe resursele
alimentare bogate oferite de regiune, ci mai degrabă
pe controlul unui comerț intens. Existența legăturilor
comerciale sunt bine reflectate de prezența masivă a
ceramicii transilvănene, dar și de legături spre vest,
illustrate prin prezența unor obiecte de prestigiu și a
unor metale din zona Boemiei sau din Câmpia
Panonică. Pe parcursul epocii târzii a bronzului, dar și

Așezarea fortificată de la Medieșu Aurit / Potău
The fortified settlement from Medieșu Aurit / Potău / Az
Aranyosmegyes-Patóházi (Szatmár megye) bronzkori földvár

pe parcursul unor epoci ulterioare, existența unor căi
de comunicare transcontinentale pe cursul Someșului
apare atestată prin existența unor obiecte personale, cu
valoare identitară, elemente de natură să ofere indicii

asupra identității persoanelor și asupra naturii fuxurilor
comerciale de pe aceste rute. Importanța comercială a
văii Someșului sătmărean, iese în evidență și în
perioada antichității. Această situație este reflectată de
prezența unui mare număr de descoperiri monetare,
între care se remarcă tezaurele monetare celto-dacice
de la Turulung și Medieșu Aurit, descoperiri ce apar
pe fondul unei intense locuiri a zonei.
A doua rută comercială pe care era vehiculată sarea,
aceea prin care sarea era dusă pe uscat de la Jibou prin
Porțile Meseșene, traversa zona de sud a judeţului Satu
Mare, pe ruta Șimleul Silvaniei – Supur – Tăşnad –
Sălacea – Debreţin – Szolnok. Ampla circulație de
mărfuri din Evul Mediu ce era desfășurată în vadurile
din Valea Ierului este documentată și în epocile mai
vechi, fiind bine evidențiată arheologic atât prin
circulația mărfurilor, dar și prin strategiile de control
a bogăției care circula între regiuni. Numeroase
descoperiri arheologice atestă că elitelele din zona Văii
Ierului dispuneau de bogăţii imense generate de
controlul asupra rutelor comerciale pe care erau
vehiculate materiile prime din Carpaţi (sare, cupru,
aur) şi din faptul că erau amplasate în zone extrem de
bogate în resurse alimentare.
Din etapa timpurie și mijlocie a epocii bronzului
(între 2300 și 1550 a. Chr), în zona văilor Crasnei,
Barcăului și Ierului se remarcă un șir de peste 20 de
fortificații de tip tell, o desitate ne mai întâlnită în nici
o zonă din spațiul carpatic. Apreciate a fi centre de
putere ce funcționau după modele sociale și
economice copiate din lumea mediteraneană, ele
lipsesc de pe o mare parte a spațiului carpatic. Chiar
și pe teritoriul sătmarului ele sunt prezente doar în
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zona culoarului sudic din zona Ierului și Ecedea,
singura excepție fiind reprezentată de centrul de putere
someșan de la Potău - Medieșu Aurit. Rolul acestor
centre de putere poate fi dedus atunci când se constată
că ele sunt construite în puncte ce controlează căile de
traversare pe direcție est-vest a mlaștinilor din văile
râurilor Ier și a Barcău. Acest amplasament sugerează
că fortificațiile erau angrenate în cadrul fluxului

Așezări fortificate din mlaștina Ierului de la Andrid, SM
(Dreapta, bronz timpuriu; stânga, bronz târziu) / The fortified
settlements from the Ier marsh at Andrid, SM. (Early Bronze
Age to the right, Late Bronze Age to the left) / Bronzkori
földvárak az Ér mocsaras árterületén, Érendréd, Szatmár
megye. (Kora bronzkori földvár: jobbra; későbronzkori
erődítmény: balra)

comercial prin care elitele locale supravegheau
vadurile de traversare a văilor mlăştinoase. Prin acest
flux comercial erau vehiculate resurse naturale şi
mărfuri între Transilvania şi Europa Centrală, iar pe o
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scară mai largă, între Orient şi zona nordică a
continentului european.
Este și cazul perioadei din a doua jumătate a
mileniului II a Chr. și primele secole ale mileniului I
a. Chr., când prin teritoriul Sătmarului sunt tranzitate
spre vest o serie de obiecte transilvănene sau, în sens
invers, o serie de obiecte de proveniență vestică ajung
în zona salinelor din nordul și centrul transilvaniei. În
perioada de la începutul epocii fierului (1100-800 a
Chr.), pe vadurile de traversare a văii Ierului de la
Căuaș, Andrid și Tiream se formează noi fortificații,
fiecare pe traseul unor drumuri intens circulate în Evul
Mediu.
Nu este întâmplător faptul că ofranda de aur de la
Căuaş și spada de la Ghenci au fost descoperite în
apropierea unei aşezări fortificate pe care recentele
cercetări o prezintă ca pe una dintre cele mai
spectaculoase din spaţiul carpatic. Rolul său de centru
tribal a fost sugerat deja de bogăţia pieselor
descoperite în ea sau în zona sa de control. Recentele
prospecţiuni au arătat că aşezarea de la Căuaş este mult
mai complexă decât s-a imaginat. În interiorul său
construcţiile respectă un plan urbanistic prestabilit,
fiind evident că ea a fost construită în cadrul unui plan
strategic tribal, cu scopul înfiinţării unei capitale pe un
teren bine apărat, reprezentat de o insulă din valea
mlăştinoasă a Ierului. Atât cantitatea mare de aur
transilvănean descoperit în apropierea centrului politic
de la Căuaş, cât şi alte vestigii din interiorul aşezării
vin să susţină poziția importantă a așezării în contextul
politic şi economic al vremii. Aşezarea de la Căuaş
este poziţionată într-un lanţ de alte fortificaţii care
controlau comerţul dinspre Transilvania spre câmpie,

fortificațiile din nord-vestul României și minele de
sare din nordul Transilvaniei.
Podoabele pierdute pe suprafaţa centrelor tribale de
la Căuaș și Andrid vin să ofere date subtile asupra
rolului important jucat de aceste centre de putere în
istoria mai multor secole din mileniile II şi I î. de Hr..
Pe suprafaţa aşezărilor au fost descoperite pandantive
în formă de clepsidră şi pandantive trapezoidale,
împreună cu un număr mare de verigi metalice.
Acestea provin de la garnituri complexe de lanţuri ce
erau purtate ca accesorii vestimentare în cadrul unor
costume feminine somtuoase. Complexitatea şi
raritatea acestor bijuterii i-a determinat pe arheologi
să aprecieze că aceste garnituri de lanţuri au fost
purtate de personaje feminine aflate în vârful ierarhiei
sociale.

Magnetograma a așezării fortificate de pe insula Sighet din
Căuaș, SM / The magnetometric map of the fortified
settlement on the Sighet Island at Căuaș, SM / Az ÉrkávásVársziget (Szatmár megye) későbronzkori földvár
geomágneses felmérése

printre ele fiind de amintit centrele de la Dej, Jibou,
Bozna (în zona „Porţilor Meseşene”), iar în aval, pe
Crasna şi Valea Ierului, fotificaţiile de la Şimleul
Silvaniei, Derşida, Căuaş şi Andrid. Contextul
construirii şi dezvoltării acestor fortificaţii are loc în
sec. 12 – 9 î. Hr., context în care se constată declinul
fortificaţiilor din Banat şi Câmpia Mureşului.
Recentele cercetări de la Băile Figa (zona Beclean)
demonstrează corespondențe cronologice dintre

Descoperiri de podoabe din Epoca Bronzului importante în
Transilvania / Important Bronze Age personal ornaments
discovered in Transylvania / Fontosabb bronzkori
ékszerleletek Erdélyben
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Piese centrale de la aceste costume, respectiv
pandantive ajurate circulare au apărut recent în
ofrandele descoperite la Pir şi Ciumeşti şi sunt
prezente în număr relativ mare tocmai în marile
ofrande de bronzuri descoperite în zona salinelor
transilvănene. Trebuie spus însă că aceste piese au
zona de maximă concentrare în zona cuprinsă între
lacul Balaton şi Balcanii vestici, iar descoperirile
sătmărene, împreună cu acelea aflate mai la vest, în
zona vadurilor de trecere a Tisei, marchează traseul de
vehiculare a acestor piese. Alte pandantive cordiforme
specifice Câmpiei Tisei și Banatului, descoperite
inclusiv în așezarea de la Căuaș, sunt intens
descoperite în zonele salifere din Transilvania, în
special în zona ocnelor de la Dej, Turda și Ocna
Mureș.
Problematica pe care o impune vehicularea unor
podoabe ale elitelor feminine preistorice pune într-o
lumină mai complexă schimburile de obiecte ce au loc
între Transilvania (împreună cu traseul spre vadurile
Tisei) şi zona ce cuprinde vestul Panoniei, zona sudalpină şi regiunea nord-vest balcanică. Noile
descoperiri tind să arate că nu mai poate fi vorba doar
de mobilitatea unor obiecte ale elitelor care au circulat
haotic în cadrul unor schimburi reciproce de daruri.
Aceste noi descoperiri, asociate cercetărilor din
salinele din nordul Transilvaniei pun problema unor
ample strategii sociale menite a controla circulaţia
sării, metalelor şi a altor mărfuri, comerţ în care
populaţia preistorică sătmăreană era profund
angrenată.
Descoperirile de pandantive de la Căuaş şi Andrid
pot fi asociate altor piese de acest fel găsite la Pir şi
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Podoabe somptoase din Epoca Bronzului / Lavish personal
ornaments from the Bronze Age / Különleges bronzkori
ékszerek

Ciumeşti, depuse în cadrul unor ofrande. Aceste
ofrande sunt formate predominant din obiecte locale,
însă lor le sunt asociate câteva arme şi podoabe de
provenienţă străină, fie central transilvăneană, fie de
provenienţă vestică, central europeană. Toate aceste
descoperiri, situate pe un culoar de legătură dintre
Transilvania bazinul Tisei vin să completeze sugestia
pe care o oferă hărţile de răspândire a obiectelor:
anumite podoabe şi arme au circulat dinspre spaţiul
vest-balcanic şi sudul Panoniei (Transdanubia) spre
Transilvania, folosind un traseu ocolitor prin regiunea
nordică a cursului mijlociu al Tisei. Pandantivele de la
Andrid, Căuaş, Ciumeşti şi Pir fac legătura cu un alt

grup de descoperiri intermediare din zona vadului
Tisei (Füzesabony, Cserepfalu etc.), stabilind
conectarea acestora cu descoperiri din centrul
Transilvaniei (Uioara de Sus, Şpălnaca etc.).
Descifrarea motivaţiilor circulaţiei de obiecte
„străine” dinspre zona Transdanubiei şi zona nord-vest
balcanică spre regiunea Tisei superioare şi
Transilvania trebuie să ţină seama de numărul mare de
piese implicate, fapt ce ne determină să ne gândim că
în spatele acestei circulaţii ar putea sta chiar un
fenomen istoric. Explorarea motivaţiilor ce determină
mobilitatea pieselor şi interacţiunile macrogionale
trebuie să ţină seama de natura bunurilor care circulă,
dar şi de posibilele resurse complementare ale
regiunilor care determină fluxuri de mobilitate şi
fluxuri comerciale. În acelaşi timp este necesară
urmărirea traseelor de circulaţie şi evidenţierea
indiciilor arheologice care asigură informaţii asupra
modului de utilizare şi control al rutelor de circulaţie.
În ce priveşte natura bunurilor care circulă, trebuie
evidenţiate nu doar aspectele funcţionale ale obiectelor
supuse mobilităţii (arme, podoabe), ci şi posibilele
funcţii sociale care sunt asociate acestor obiecte. Unul
dintre palierele de evidenţiere a funcţiilor sociale pe
care le au obiectele se deduce din analiza modului în
care categoriile de piese apar în ofrande. Tipurile de
arme se grupează regional, anumite tipuri de topoare
de luptă şi lănci fiind specifice regiunii de la vest de
Dunăre, altele regiunii Tisei superioare, în timp ce
topoarele denumite „celturi de tip transilvan” sunt
specifice regiunii intracarpatice. Această situaţie este
de natură a arăta că ornamentele de pe unele arme
aveau o valoare identitară, fiind asociate unor
comunităţi regionale. Acest aspect se constată şi din

Descoperiri de arme din Epoca Bronzului importante în
Transilvania / Important Bronze Age weapons discovered in
Transylvania / Fontosabb bronzkori fegyverleletek Erdélyben

faptul că obiectele străine sunt descoperite doar pe
căile naturale de comunicaţie, ce reprezintă rute
istorice de legătură între regiuni, cum ar fi zona
Sătmarului şi zona Nirului sau, mai la sud, Banatul şi
Valea Mureşului. Prezenţa pe aceste trasee a unor arme
cu valoare identitară, dar şi a unor obiecte străine
legate de întreţinerea înfăţişării (briciuri, pensete), vin
să ateste că pe aceste rute circulau nu doar obiecte, ci
şi persoanele ce erau legate de aceste obiecte.
Amplasarea pe hartă a punctelor cu reprezentare
identitară vădește o concentrare deosebită a lor pe
rutele identificate cu Drumul Sării. Este cazul
topoarelor cu disc și spin din epoca tîrzie a bronzului,
care sunt arme–simbol de putere, a briciurilor de
proveniență vest europeană, a căror descoperiri izolate
spre est se suprapun cu traseul urmat de podoabele
feminine vestice, fiecare cu puncte finale a traseelor
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de răspândire în zona salinelor ardelene. Între obiectele
străine preistorice cu valoare identitară descoperite pe
traseul drumurilor sării se numără și cuțitul de la Petea
sau armele descoperite în mai multe puncte din zona
nord-vest a României și zona de nord-est a Ungariei.
Circulaţia acestor obiecte personale pare să fi legată,
cel puţin în parte, de circulaţia unor persoane. Prezenţa
pieselor străine aduse de la mare distanţă vine să ateste
dorința de a controla fluxul bogăției, prin strategii
sociale ce atestă implicarea elitelor masculine și
feminine. Armele, podoabele feminine și ofrandele
somptuoase prezente pe traseul drumului sării
sugerează natura acestor strategii: demonstrații de
forță, alianțe menținute prin instituția darurilor sau
alianțe matrimoniale, de felul acelora atestate în
circulația medievală a sării. Intensitatea jertfelor de
bunuri sugerează, dincolo de competiția socială,
dorința de a obține tot o alianță, de data aceasta una
superioară, indusă de grația divină.

6.2 Circulația sării în Dacia Romană
Radu Zăgreanu (CMBN)
Pentru epoca romană în Dacia, urmele arheologice
de minerit salifer sunt extrem de puține, am putea
spune chiar inexistente. În schimb, mențiunile
epigrafice sunt destul de numeroase. Acest lucru atestă
faptul că la nivelul provinciei exista o producție mare
de sare, care trebuie să fi depășit nevoile interne și să
fi constituit una dintre resursele intens exportate din
Dacia. Faptul că aceste saline sunt arendate împreună
cu pășunile arată interdependeța dintre cele două
46

ramuri economice ale provinciei. Ce este cert este
faptul că comerțul cu sare era una dintre ,,afacerile’’
extrem de profitabile la nivelul provinciei. Sursele par
a arăta chiar implicarea armatei în transportarea și
distribuirea sării, respectiv a comerțului cu sare79. Se
pare că cei care se ocupau direct erau ofițerii de
intendență desemnați ai armatei80. Rolul sării era unul
extrem de important, și astfel contribuția armatei în
supravegherea și protejarea acestui comerț era
esențială. După cum vom observa ulterior, implicarea
în comerțul cu sare putea constitui o bună rampă de
lansare în viața publică a elitelor provinciale din Dacia.
Prin comerțul cu sare ca resursă de export, provincia
Dacia reușea foarte probabil să-și achite impozitele
făță de fisc și să dețină o anumită prosperitate în
momentele de acalmie politică.
Sursele nu sunt foarte generoase în cea ce privește
modul de funcționare a acestor saline. Încă din timpul
Romei republicane, acestea s-au aflat sub controlul
statului, în perioada principatului ele devenind
posesiuni ale împăratului, nefiind exploatate în regie
proprie, ci prin intermediul unor funcționari sau
arendași, cu titulatura de conductores salinarum81 sau
salarii. Rolul acestora era acela de vinde sarea la
prețurile stabilite oficial. Aceștia trebuiau să negocieze
viitoarele contracte și să ofere anumite garanții
(praedes) precum și protecția acestor bunuri (praedia).
Totul se încheia în urma unui contract privat cu
persoana respectivă82. Deși se pare că aceștia nu aveau
un beneficiu din monopolul sării, în lipsa unui impozit,
totuși o asemenea funcție oferea o anumită avengură
la nivel local. Știm însă că nu toate locurile de
producție de sare se aflau sub controlul exclusiv al

împăratului. Distribuția și vânzarea de sare era obiectul
de muncă a unei locatio censoria care avea îndatorirea
perceperii unui vectigal (taxă). Tradiția ne permite să
cunoaștem istoria înființării acestui monopol al
vânzării de sare de către statul roman. Conform lui
Titus Livius, în 204/203 î. Chr., cenzorii orașului au
stabilit un nou impozit refeitor prețul de vânzare al
sării, care diferă între Roma și celelalte teritorii83.
Perioada în care un conductor activa într-o anumită
regiune depindea, se pare, de eficiența acestuia, putând
dura de la un singur an până la 5 ani84, cât era durata
maximă un contract de arendare.
Oarecum surprinzător, numărul atestărilor
epigrafice referitoare la activitățile de valorificare a
sării din diferite regiuni ale provinciei Dacia sunt
numeroase. În număr de 6, acestea provin din diferite
zone ale Daciei: Micia85, Apulum86, Porolissum87,
Domnești88, Sânpaul89 și Boia Bârzii (Micia)90. O parte
din ele se referă la arendași ai pășunilor și salinelor,
conductores pascui et salinarum, ce au activat cu
certitudine în jurul unor centre de exploatare a sării.
Acești conductores erau persoanele care luau în
arendă, printr-un contract de conductio, o întreagă
operațiune economică pe care o gestionau91. În cadrul
unor astfel de afaceri erau implicați cetățeni romani,
liberți bogați, lucru care se întâmpla probabil anual.
Aceștia erau aleși printr-un decret al canabelor, după
cum o atestă o inscripție de la Aquincum92. Interesant
este faptul că acești conductores mai apar și pe alte
inscripții, fără însă a mai fi menționată și activitatea
legată de exploatarea sării. Se pare că funcția de
conductor oferea o bună rampă de lansare pentru
elitele provinciale ale Daciei, câteva dintre aceste

personaje obținând ulterior funcții importante civile în
administrația orașelor provinciei Dacia.
Un personaj aparte l-a constituit Aelius Strennus93,
patron a trei colegii meșteșugărești și sacerdot al
cultului împăratului. Funcțiile deținute de către acesta
sunt impresionante: este IIviral al coloniei
Sarmisegetuza, augur al coloniei de la Apulum,
decurio al coloniei Drobeta, patron al collegia: nautae,
centonarii, fabrum, iar în final deținea și funcția de
conductor pascuui, salinarum et commerciorum. Nu
întâmplător el este patron și al colegiului de nautae, al
luntrașilor, cei care se ocupau și cu transportul sării.
Pentru V. Wollmann prezența unui arendaș la Apulum
este un lucru extrem de firesc, dat fiind faptul că portul
fluvial de aici trebuie să fi deservit desigur pentru
îmbarcarea sării adusă de la cele mai importante saline
din Dacia94, de unde și epitetul et commerciorum, pe
care îl poartă acest conductor. Inscripția ar sugera și
posibilitatea arendării dreptului de desfacere. Un
personaj care deținea dreptul de arendare a salinelor
împreună cu cel al pășunilor trebuie totuși să fi fost un
personaj puternic, atât economic, cât și politic, în
cadrul elitelor provinciale ale Daciei.
C. Iulius Valentinus95 de la Sânpaul-Homorod are
ca subaltern un administrator-casier (actor) libert, pe
C. Iulius Omucio, ce închină un altar votiv zeului Sol
Invictus. Acesta mai apare menționat pe un altar la
Tibiscum96, unde avea calitatea de flamen (preot al
cultului imperial) al muncipiului. Acesta mai apare și
pe o inscripție la Apulum97 cu titulatura de primus
annualis (primul magistrat) al municipiului canabaelor
Legiunii XIII Gemina. Evoluția socială a acestuia este
următoarea: prim magistrat al canabelor Apulum-ului,
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perioadă în care este activ ca și conductor, ulterior
patronus al collegium fabrilor din noul oraș.
Cel mai ,,prolific” dintre acești conductori
salinarum, și care are o rază de activitate ce se
raportează la întreaga Dacie carpatică, este Publius
Aelius Marus. Acesta este menționat în 5 inscripții: la
Micia98, Tibiscum99, Domneşti100, Porolissum101 și
Apulum102. Traseul acestui personaj începe se pare la
la Micia: în cinstea sa este ridicat un altar votiv lui
Silvanus Domesticus, de către Publius Aelius
Euphorus103. Acesta este un libert, eliberat chiar de
fostul său patron, al cărui nume îl și primește, Publius
Aelius. Acum apare prima dată mențiunea titulaturii de
conductor pascui et salinarum. Libertul nu își
precizează funcția, era foarte probabil un actor. Micia,
centrul vamal cu port fluvial trebuie să fi fost de
asemenea un pilon de bază în desfacarea sării și
saramurii104.
La Tibiscum i se ridică un altar votiv în cinstea lui
Mithras, alături de un afacerist local, de către un libert
al acestuia din urmă, Hermadio. Acesta se afla în
momentul respectiv sub autoritatea lui Turranius Dii,
un personaj cunoscut la Tibiscum105, cel care probabil
se ocupa de una dintre afacerile lui Publius Aelius
Marus în zonă, de ce nu, chiar de comerțul cu sare.
Putem presupune că acesta este unul dintre
administratorii depozitului de sare de aici, fiind
cetățean roman și cu posibilitatea financiară de a avea
sclavi în subordine106. Deja se pare că Publius Aelius
Marus este bine înfipt în afacerile cu sare la nivelul
Daciei, astfel încât reușește să aibă legături comerciale
la nivel local cu elitele apărute în jurul castrelor
militare. Trebuie subliniat faptul că nici Micia, și nici
48

Tibiscum nu prezintă exploatări de sare de epocă
romană în apropiere, iar prezența acestuia în zonă
trebuie legată de ezistența unor importante depozite de
sare, necesare contingentelor militare cantonate în
jurul acestor orașe107.

Altar de la Micia ridicat în cinstea administratorului de saline
P. Aelius Marus / Altar from Micia dedicated to the salt mine
administrator P. Aelius Marius / A sótárna adminisztrátorának
P. Aelius Marus-nak tiszteletére állított római felirat Miciáról

Un moment important în evoluția personajului este
când acesta ajunge să arendeze și exploatarea saliferă
de la Domnești. În sănătatea lui este ridicat un altar în
cinstea lui Iupiter Optimus Maximus și Terra Mater,
salina de aici fiind sub administrarea unui casier, actor
de origine neliberă, cu numele de Atticus. Este dificil
de precizat rolul concret pe care acest actor l-a avut în
cadrul exploatării respective: fie era direct implicat în
procesul de extragere a sării, fie se ocupa doar cu
comerțul en detail al acesteia. Funcția pe care acesta
o deține la acest moment este aceea de flamen al
coloniei - probabil Apulum. Calitatea pe care o deține
este aceea de conductor pascuui et salinarum. Este
momentul în care acesta pătrunde în elita provincială
a Daciei. Dedicația făcută zeiței Terra Mater este una
de o importanță particulară, aceasta fiind una dintre
divinitățile intens adorate în mediul minier108. După
cum remarca L. Mihăilescu-Bârliba109 este interesant
și faptul că alte două inscripții închinate lui Terra
Mater din Dacia provin tot din două centre salifere ale
Daciei romane, Ocna Mureș110 (Salinae) și Potaissa111.
Numele acestuia apare și pe un monument important
ce provine de la Porolissum112. Este vorba de partea
inferioară a unei plăci votive(?) sau poate a unei baze
de statuie. Monumentul a fost sculptat doar pe o față,
fiind probabil fixat în cadrul unui ansamblu, păstrând
urme de mortar. S-au păstrat cinci rânduri ale unui
câmp epigrafic și sunt sigure doar lectura numelui și a
statutului personajului onorat. Din începutul textului
lipsește partea cu dedicația, numele divinității, formula
dedicatorie. Calitatea de conductor pascui et
salinarum apare menționată, deși s-a păstrat
fragmentară. După ce primește la un moment dat

Monumente în care este manționat administratorul de saline
P. Aelius Marus / Monuments mentioning the salt mine
administrator P. Aelius Marius / A P. Aelius Marus,
a Miciai sótárna adminisztrátorának nevét említő római
feliratos emlékek

funcția de flamen al coloniei de la Apulum, Aelius
Marus desfășoara se pare anumite ,,afaceri’’ cu sarea
și în zona puternic militarizată a Porolissumului. Nu
excludem să fi fost implicat chiar în comerțul cu
barbaricum113. Pe baza onomasticii și a celorlalte
atestări ale personajului, monumentul a fost realizat cu
certitudine în sec. II d. Chr. Inscripția sugerează
complexitatea sarcinilor și relațiilor pe care le implica
un astfel de post, precum și coeziunea cu subordonații
acestuia. Faptul că la Porolissum în cinstea acestuia se
ridică un monument impozant nu face decât să
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sublinieze importanța pe care a avut-o acest personaj
pentru economia locală.
Cea mai recentă mențiune epigrafică a lui Aelius
Marus provine de la Apulum și simplifică povestea
carierei acestuia, demonstrând că a deținut un prestigios
rang, acela de flamen al coloniei Apulum. Se cunoaște
faptul că pentru aceste funcții nu exista un cursus
honorum, contând mai mult alte condiții: cetățenia,
ascendența, onorabilitate deplină, comportament
evergetic și averea114. Faptul că acesta a deținut funcția
de flamen în cadrul aceleiași colonia arată că inscripția
de la Apulum este contemporană cu cea de la Domnești.
Inscripția este dedicată zeului Mithras prin intermediul
sclavului Vitalis, un personaj înstărit, ce își permite un
altar de foarte bună calitate. Acesta deține funcția de
akarius, sau unul dintre cei care păstrau fondurile
pentru instituții, variind de la băile publice, instituții ale
orașelor, până la conductores sau procuratorii
provinciali. Într-un oraș de anvergura Apulum-ului,
faptul că acesta a deținut funcția de conductor
salinarum nu mai reprezintă o calitate atât de mare, ea
pălind în fața celei de flamen al orașului, astfel încât nu
mai necesită a fi amintită pe inscripția mithraeum-ului.
L. Mihăilescu-Bârliba remarca faptul că Apulum este
centrul administrației salinelor din Dacia115, iar prezența
lui Publius Aelius Marus în zonă este una normală.
Toate atestările lui Marus sunt sub forma unor dedicații
ridicate de o serie de personaje aflate în apanajul său
administrativ unei serii de zeități ce cuprinde pe
Silvanus Domesticus, Mithras, Jupiter, Terra Mater, în
numele sănătății sale, realizate de indivizi cu statut
inferior social.
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El activează astfel într-un mediu economic ce
vizează atât centrul provinciei Dacia, cât și periferia
acesteia, iar interesele sale economice sunt apropiate cu
ale armatei, lucru ce contribuie se pare la găsirea unor
modalități și interese de colaborare comune cu
personaje atât din elita civilă, cât și din cea militară. Se
pare că armata era direct implicată în exploatarea
resurselor de sare, sarea fiind unul dintre alimentele
principale din dieta zilnică a soldaților. Deocamdată nu
putem data cu precizie maximă ,,momentul” lui Publius
Aelius Marus, însă toate inscripțiile menționate mai sus
îl plasează pe acesta în intrevalul ultimelor decenii ale
sec. al II-lea și începutul sec. al III-lea d. Chr.

6.3. Circulația sării în evul mediu și perioada
premodernă
Constantin Albinetz (MMD)
Diana-Gianina Iegar (MNIT)
Rutele regionale și transregionale de circulație în
perioada medievală sunt, în cele mai multe cazuri,
sinonime cu drumurile sării, adică rutele care leagă
punctele de exploatare cu cele de consum ale acestei
resurse. Dintre drumurile ”specializate”, drumurile
sării, integrate de timpuriu în rutele de transport la
mare distanță, oferă cele mai multe surse de informație
privind traseele acestora, și constituie în același timp
un punct bun de plecare în analiza comparativă a căilor
de circulație din diverse perioade istorice.
Inițial, sarea era distribuită prin două centre majore:
Szeged și Sălacea, corespunzătoare celor două căi mari

de transport a sării din Regat: cea sudică și cea nordică.
În 1222, de altfel, Bula de Aur a regelui Andrei al IIlea preciza exact că cele două localități erau singurele
cu drept de distribuție a sării în centrul regatului, restul
depozitelor fiind exclusiv localizate în zona de graniță.
Principala rută de transport a sării spre Szeged, din
minele de la Turda, Cojocna, Sic și Ocna Sibiului o
constituia râul Mureș, numit și ”drumul Kalizilor
(Kaluzwt - 1077)”116, după negustorii musulmani a
căror comunitate a rezistat în Regatul Maghiar până în
secolul al XIII-lea. De la Szeged, sarea era transportată
până la Pesta și de acolo spre vest. Această rută avea
atât alternativa de transport pe apă, cât și pe cea de
transport pe uscat. O variantă de uscat a acestui drum
este documentată, în perioada mai târzie, prin
Cumania, prin Kecskemet.
Sarea de la ocnele din zona Dej se transporta până
la Satu Mare și apoi, dacă era cazul, mai departe, spre
Tokaj și Szolnok, pe luntre de mari dimensiuni. În
transportul pe apă al sării de la Dej, Satu Mare juca un
rol fundamental. Spre finalul perioadei arpadiene,
depozitarea și comerțul sării de la Dej în comitatele
Satu Mare și Bihor erau coordonate de comitele
cămării sătmărene. Asupra restului comitatelor
învecinate, autoritatea comitelui cămării din Satu Mare
se manifesta doar punctual, prin localitățile cu drept
de vamă. Situația se clarifică în prima jumătate a
secolului al XIV-lea, când se stabilesc competențele
teritoriale ale cămărilor regale. Cămara regală cu
centrul la Satu Mare se învecina la est cu cămara
Transilvaniei (comitatele Alba, Hunedoara, Turda,
Târnava Mare, Târnava Mică, Dăbâca și Cluj), la nordvest cu cămara de Kosice (Slovacia de azi), iar la sud

cu cea a Lipovei. Prin excludere, a fost fixată
extinderea teritorială a cămării regale sătmărene în
perioada lui Carol Robert de Anjou, ca incluzând
comitatele Bihor, Szabolcs, Satu Mare, Solnocul
Exterior, Crasna, Bereg, Maramureș, Ugocea și
Bereg.117
O nouă reformă de la jumătatea secolului al XIVlea țintește spre administrarea distinctă a veniturilor
din sare: se formează cămara regală de sare a
Transilvaniei, care începe să coordoneze totalitatea
operațiunilor care țineau de acest monopol regal. Mai
târziu, alături de cămara de sare a Transilvaniei
funcționează și cea a Maramureșului.
De transportul sării pe uscat, dar mai ales pe apă se
leagă o întreagă industrie și anumite structuri sociale
specifice, ale căror trăsături le cunoaștem încă din
perioada de final a evului mediu, prin intermediul
rapoartelor amănunțite redactate de trimișii austrieci
care investigau starea ocnelor transilvănene.
Sarea de la Ocna Dejului era depozitată în cămara
de la Dej. De aici, din Portul regal, sarea se transporta
pe Someş spre târgul Jiboului și apoi spre Satu Mare118.
Transportul sării s-a păstrat în toponimia locală a
orașului Dej sub denumiri de locuri care fac referii la
această îndeletnicire: Uliţa Portului, Portul sau Uliţa
Căruţaşilor. Pe uscat, ruta folosită de căruţaşi pleca
din Dej prin Var, Jibou, Mirşid şi Poarta Meseşului. În
secolul al XV-lea „drumul regesc” (Kyraluta), un drum
mare ,,de ţară”, traversa o mare distanţă de la Ocnele
Dejului şi Sic până la Szolnok în Ungaria.
Cămara de la Dej era foarte aproape de Someş.
Transportul sării pe apă era asigurat de „navigatori”
(nautistae, celleristae), organizaţi în breasla
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,,Kalendatus”. Statutul breslei prevedea reguli stricte
pe care membrii ei erau obligaţi să le respecte şi
anumite drepturi de care beneficiau în oraș. Acesta era
redactat punctual şi cuprindea următoarele prevederi:
1) Corăbierii aveau dreptul să țină slujbe religioase în
bisericile din Dej cu prilejul unor sărbători religioase
şi în fiecare miercuri, fiecare slujbă fiind plătită cu 3
florini de om. 2) Fiecare transportator de sare era
obligat să respecte aceste reguli, iar în cazul când
vreunul nu le respecta, nici un corăbier nu avea voie
să-i transporte sarea. În cazul în care îi transportă
sarea, prețul transportului era confiscat şi intra în
venitul breslei. 3) Fiecare corăbier avea dreptul de a
transporta liber sare, de la Dej la Satul Mare, iar la
întoarcere, plătea breslei 25 de dinari. De aceleaşi
drepturi se bucurau şi cei care transportau sarea de la
Satu Mare la Szolnok, cu obligația de a plăti breslei la
întoarcere suma de 12 dinari şi 1 filler. 4) Fiecare
corăbier plătea anual breslei o taxă de 12 dinari, iar
lucrătorii care o transportau câte 4 dinari. 5) Cu ocazia
fiecărui transport de sare, corăbierul dădea o cantitate
de sare breslei. 6) Neprezentarea în faţa breslei, atunci
când corăbierul era chemat, atrăgea o amendă de 33
de dinari. 7) Cu ocazia sărbătorilor şi a zilelor de
duminică, nimeni nu avea dreptul să pescuiască sau
să-şi repare plasele altfel, breasla, era amendată cu 33
de dinari119.
În anul 1471 corăbierii (celleristae) care
transportau sarea pe Someş, de la Dej la Szolnok, erau
plătiţi cu 46 florini şi 20 bulgări de sare; această sumă
era plătită în trei tranșe: o treime la Dej, o treime la
Satu Mare şi o treime la Szolnok120.
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Ambarcațiunile care transportau sarea de la Dej pe
Someş erau nişte plute cu o construcţie specială numite
,,krub”, fabricate din buşteni de brad tăiaţi din pădurile
Ciceului (fapt atestat din anul 1243, tăierile fiind
interzise în anul 1517). Plutele fabricate la Dej aveau
o lungime de 61 de coţi şi o lăţime de 8-10 coţi121 fiind
mult mai mari decât cele care transportau sarea de la
Turda pe râul Arieș și apoi pe Mureş. Părţile laterale
ale plutelor erau înălţate pentru a evita intrarea sării în
contact cu apa, de aceea purtau chiar denumirea
pretenţioasă de corăbii (nautae). O descriere a plutelor
someşene a făcut scriitorul maghiar Csombor Márton,
în Europica varietas, carte publicată în anul 1620.
Călătorind spre Moldova, se opreşte la Dej şi vizitează
împrejurimile, relatând printre altele despre aducerea
materialului necesar confecţionării a trei plute din zona
Reteagului. Pentru fiecare dintre ele, spune autorul, sau folosit câte şase trunchiuri de brad, cu lungimea de
10 metri şi diametrul de 70 de centimetri. Aşadar,
dimensiunile unei plute erau de 10 metri lungime şi
aproximativ 4,5 metri lăţime, pentru o greutate de 15
tone. Trunchiurile erau curăţate de coajă şi lăsate la
uscat peste iarnă. Ulterior, lemnul urma să fie
impregnat cu smoală pentru a se evita îmbibarea lui cu
apă. Construcţia plutelor începea în luna mai, urmând
a fi lansate la apă odată cu sosirea toamnei sau
primăverii următoare când creştea nivelul apelor
Someşului122. Sarea exploatată din Transilvania
aproviziona regiuni întinse din Europa centrală şi sudestică: Moravia, Cehia, Ungaria, Polonia, Austria,
Slovacia şi din Balcani.
Sarea mică, de luntre, exploatată la Dej pentru rege
era îmbarcată pe o corabie (luntre). De aici, se plătea,

pentru transportul sării până la Szolnok (situat, cam la
16 mile de Buda) o sumă de 46 de florini pentru 10000
de bulgări. O cale de transportare a sării din
Transilvania, indicată de Hans Dernschwam, era de la
Dej, pe apele Someşului, care curge pe lângă oraş şi
este la fel de mare ca Mureşul. Din Dej, pe Someş, se
ajungea la Satu Mare şi Mintiu, două târguri, aflate
faţă în faţă, ca Pesta şi Buda. Între Satu Mare şi Dej
era o distanţă de 12 mile pe uscat, iar pe apă se socotea
a fi o distanţă dublă. De la Satul Mare se mergea la
Tokay; deasupra Tokay-ului se varsă Someşul în Tisa,
pe care se ajunge la un târguşor ars numit Szolnok
unde era o cămară de sare. Pentru un ,,tumenˮ de sare
(10.000 de bulgări) se plătea de la Dej la Szolnok, 146
de florini, din care: o treime la Dej, o treime la Satul
Mare şi o treime la Szolnok123. În raportul detaliat al
lui Hans Dernschwam, sunt prezentate distanţele
dintre ocne: Ocna Sibiului se afla la o milă de
marginea Sibiului, Turda la 9 mile, Cojocna la 11 mile,
Sic la 13 mile, Dej la 15 mile. Faţă de Baia Mare,
Dejul se afla la aproximativ şapte mile.
În anul 1556, Giovanandrea Gromo scria: prin
mijlocul acestui domeniu (…regiuni?) curge râul
Someş, de foarte bun folos pentru navigaţie căci pe el
se transportă pe lângă multe alte lucruri şi sarea care
se scotea din ocnele neobişnuit de adânci de lângă
Dej, un târg important din cuprinsul Transilvaniei.
Someşul izvorăşte din munţii Transilvaniei…curgând
printr-o albie îngustă, trece pe lângă Dej şi se
împreună cu Bistriţa ce izvorăşte din munţii Bistriţei…
devine apoi navigabil şi transportă o mare cantitate
de sare şi se varsă în Tisa nu departe de Tokay124.

Transportul sării era bine organizat, aşa cum reiese
din raportul lui Werner: Sarea din Ocnele Dejului se
transportă şi cu carele şi cu luntrele. (...) Sarea scoasă
se transportă cu luntrele de la ocne la curtea Cămării
din Dej precum s-a spus, şi la acest transport sunt
îndatoraţi cei din Dej şi cei din Ocna Dejului, dânduli-se pentru transport fiecare sută de bulgări de sare
câte şase denari125.
De la cele două ocne (Cserakna şi Deésakna),
bulgării de sare erau transportaţi de localnici cu
luntrele pe valea Salcă, care avea cursul sub locul de
exploatare, paralel cu Valea Codorului de azi (urma
aproximativ acelaşi traseu de azi, din oraş). Locul de
vărsare în râul Someş era diferit, în secolul al XVI-lea,
faţă de cel de azi, deoarece era în zona judecătoriei.
Luntrele cu sare, ajunse la Someş, îşi continuau
drumul pe râu până în zona depozitelor de sare ale
cămării şi portului. La Dej, de la ocne până la depozite
se plătea pentru căratul sutei de bulgări numai şase
denari126.
Transportul sării cu carele se făcea pe strada Valea
Codorului de azi, se intra în oraşul Dej, prin faţa
sinagogii şi se ajungea în colţul bisericii reformate, de
unde se îndrepta pe Uliţa Portului în zona de
depozitare şi îmbarcare, pe plutele care o duceau spre
Satu Mare. În cele trei porturi (Dej, Satu Mare și
Szolnok) transportatorii primeau câte 60 de florini.
Celeriştii cereau doi florini, în plus, la locul de
descărcare (pentru că îi donau bisericii din Dej) şi
dreptul de a încărca, în plus, pe o luntre, bulgări de
sare pe care să-i vândă pentru propriul beneficiu. Pe
lângă aceştia, la fiecare 100 de bulgări de sare ai
cămării, încărcau câte patru bulgări pentru ei. Bulgării
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de sare sfărmaţi în luntre erau folosiţi de celerişti,
pentru a-şi spori veniturile. Pe lângă luntrele cămării,
unii celerişti transportau bulgării de sare în bărci până
la Jibou127. În anul 1587, celeriştii din Dej au intrat în
conflict cu Wesselényi Francisc, nobilul domeniului
unde se afla portul de la Jibou. Din această cauză, au
încheiat o înţelegere cu Gyulaffy László, nobilul
domeniului de la Vad, unde doreau să amenajeze un
port nou, însă ea nu s-a finalizat, pentru că Gyulaffy
László, nu a satisfăcut toate cererile celeriştilor. O
asemenea încercare, de a transfera portul de la Jibou
la Vad s-a mai făcut în anul 1610 însă principele
Gabriel Báthori a interzis acest lucru, din cauza
protestelor celor din Solnocul de Mijloc şi Jibou128.
Plutele de la Dej puteau fi încărcate cu aproximativ
10.000 de bulgări de sare fiecare adică cu un
,,thumen”129 iar cele de pe Mureş transportau doar între
7.000 şi 9.000 de bolovani de sare.
Beneficiile financiare aduse de sare depindeau în
primul rând de exportul ei în afara principatului, iar
rentabilitatea exportului depindea de transport. Dacă
în a doua jumătate a secolului al XVI-lea sarea de la
Dej cobora pe Tisa şi apoi pe Dunăre, ajungând până
în Balcani (aşa cum dovedeşte afirmaţia lui
Dernschwam că a văzut în portul de la Dunăre,
Smederevo)130, după ocuparea cetăţii Satu Mare şi a
teritoriilor din jur de către imperiali, nu s-a mai putut
desfăşura transportul liber pe Someş. Din cauza
faptului că nu se mai puteau efectua lucrări de
amenajare care să permită navigaţia pe Dunăre, din a
doua jumătate a secolului al XVI-lea s-a renunţat la
transportul pe apă în afara principatului, înființânduse portul de desfacere la Jibou. De aici, sarea de la Dej
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era transportată mai departe, spre Satu Mare, cu carele,
prin vămile de la Someș-Odorhei și Ulmeni. O altă
variantă de drum, de data aceasta în totalitate pe uscat,
ducea spre Jibou trecând prin Bobâlna, Gârbou și Var.
Transportul sării pe uscat de la Dej la Satu Mare, se
ridica la 71,98 de florini, mai puţin decât de la Sic la
Satu Mare (81,98 florini) sau de la Cojocna la Satu
Mare (87,98). În anul 1669, pentru transportul a 100
de bulgări de la ocne se plătea astfel: de la Turda 10
florini, de la Cojocna 12 florini, de la Sic 14 florini,
de la Dej 16 florini, iar de la Ocna Sibiului 7 florini
până la Partoş131.
Spre Sălacea, sarea putea fi transportată și pe uscat,
pe drumul principal cunoscut încă din perioada
arpadiană. Acesta trecea prin Agrij și se îndrepta spre
Poarta Meseșană, unde se plătea încă din 1165 un cub
de sare din sarea regelui pentru fiecare căruță care

urma această rută, în folosul mănăstirii de aici. Drumul
ajungea apoi la Zalău, după ce transportatorii treceau
de vămile de la Creaca și Moigrad. La Zalău, cărăușii
sării plăteau a cincea parte din încărcătură pentru
aceeași mănăstire a Meseșului. Ruta ducea apoi spre
Șimleu și Camăr (pe drumul utilizat și de negustorii
din Debrecen), Cehăluț, Tășnad, Săuca și Pir, și astfel
ajungea la Sălacea132.
Sarea care era cumpărată direct de la ocne putea fi
vândută liber dacă se plătea erariul ,,lucrum”,adică
profitul net care revenea fiscului în urma vânzării sării
şi se numea ,,sarea cu lucrum”. ,,Lucrum”-ul se plătea
în porturile de desfacere, iar pentru cea din Dej se
plătea cel mai puţin în comparaţie cu celelalte ocne :5
taleri pentru sarea din Dej faţă de 6 taleri pentru sarea
de la Ocna Sibiului, 8 pentru cea din Sic, 9 pentru
sarea de la Cojocna şi 10 taleri pentru sarea de la
Turda, sumă fixată în anul 1669. În anul 1680,
locuitorii oraşului Dej, au trimis Dietei din Alba Iulia
un memoriu prin care reproşau prefecţilor cămării de
sare că vând sarea numai negustorilor străini şi
neglijează populaţia săracă din oraş, pe care o pune la
munci grele134.
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Kiállítási katalógus
A só útja – Az ország útja
(A só kitermelése és útja a Szamos-medencében Kr. e. 2. évezredtől a 18. századig)

Első pillantásra a gazdaság két hatalmas
területet ölel fel: a termelés és a fogyasztás.
De e két univerzum között van egy
harmadik réteg, mely vékony, élénk, mint a
vízsugár, de már az első pillantásra
könnyen felismerhető terület: a csere ...
Fernand Braudel, Anyagi kultúra,
gazdaság és kapitalizmus
A kiállítás célja és célkitűzései
A vízsugár hasonlatból, amellyel Fernand Braudel
a csere a modern kor hajnala óta tartó erőteljes
fejlődését érzékelteti az európai társadalomban, indul
ki a kiállításunk alapgondolata: célja egy gazdasági
cserekapcsolat-rendszer bemutatása egy olyan
kulturális-történelmi környezetben, amely első látásra
sokkal kedvezőtlenebbnek tűnik, mint amelyről a nagy
francia történész írt.
A só útja – Az ország útja című kiállítás olyan
gazdasági cserekapcsolatok összefüggéseit dolgozza
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fel és mutatja be, amelyek több szempontból is
nehezebben értelmezhetők, az európai prekapitalista
időszak mellett egy régebbi korszakot is magában
foglal, ami megnehezíti a rekonstrukciót, ugyanakkor
a történelmi források szegénységének szemszögéből
egy a vizsgált földrajzi terület is homályosab.
Közép-Kelet-Európa egyik régiójáról lévén szó, a
kiállítás kérdésköre összefügg azzal a paradigmával,
amely gazdasági szempontból egy kevésbé dinamikus
környezetet foglal magában, egy olyan környezetet,
amelyben a kapitalizmus nem érte el a klasszikus
formáját származási területén, az európai kontinens
nyugati részén.
A kiállításon bemutatott legújabb régészeti leletek,
az átértelmezett történeti információkhoz kapcsolódva
egy sokkal összetettebb nézőpontról tanúskodnak.
Az Észak-Erdélyt és az Észak-kelet-Alföldet érintő
régióban olyan kereskedelmi kapcsolatrendszer alakul
ki, amely az új régészeti feltárásoknak köszönhetően
meglepő intenzitásról és lenyűgöző időtartamról
tanúskodik.
A
gazdasági
áramlás
erős
dinamikájának a fő eleme a sókereskedelem, amely az
Észak-Erdély északi határán fekvő települések

életében olyan szinten is meghatározó szerepet
játszott, hogy egyesek ebben betöltött szerepükről
kapták nevüket (Szatmárnémeti, Zálnok, Szalacs),
valamint egész közigazgatási egységeket is erről
neveztek el (Közép-Szolnok vármegye, Szatmár
vármegye).
Ez a helyzet egyáltalán nem a véletlen műve,
hiszen a középkori források világosan tanusítják a
sószállítás és a sókereskedelem jelentőségét.
A kiállítás szeretné bemutatni Bethlen környékén
zajló régészeti kutatások legújabb eredményeit,
amelyek látványosan érzékeltetik az ötletes
technológiák révén zajló intenzív só kitermelés, és
amelyek célja, a helyi igényeket messze meghaladó
mennyiségű kereskedelmi forgalomnak szánt só
kitermelése volt.
Ezek az eredmények igazolják és újabb
bizonyítékot nyújtanak a régebbi kutatások
megfigyeléseire, amelyek számos utalást tesznek az
őskori só kiaknázására és annak forgalomba
hozatalára.
Mircea
Rusu
kolozsvári
régész
által
kezdeményezett kutatás felvetette a bronzleletek és az
őskori sóbányák közötti kapcsolatot, világosan
kiemelve, hogy az erdélyi sóbányák jelentették azt az
útvonal végét, amelyeken a gyakran nagy távolságról
származó bronz tárgyak “közlekedtek”.
A legújabb, Észak-Erdélyben zajló régészeti
feltárásoknak sikerült bebizonyítaniuk az őskori
sóbányászat létezésének bizonyosságát, ezáltal új,
váratlan nézőpontba helyezve a térség régészeti és
történelmi valóságát.
A só lelőhelyek feltárása és a só kereskedelmi
forgalomba hozatala jelentős mértékben hozzájárult,
mély hatást gyakorolt és egy különleges életmódot
határozott meg a Szamos-medencében élő emberek

életében, amely eltért az addigi táplálkozási és
gazdasági szokásoktól.
Az intenzív állattenyésztésen túl, amelyben
elsődleges szerepet a sertések játszottak, a só
kereskedelme és a sószállítás meghatározta a régió
demográfiai arculatát.
A sót más anyagokkal együtt is forgalomba hozták
(a tutajok szálfája, szarvasmarha stb.), és az ezeken az
útvonalakon folyó kereskedelmi forgalom lényegesen
hozzájárult Észak-Erdély és közvetlen környezetében
kialakult városok fejlődéséhez, mert ezek mindegyike
kereskedelmi csomóponton helyezkedik el.
Ebből a szempontból szemléletes Szatmárnémeti
és Szolnok helyzete, azok a fő pontok, ahol a sót
nagykereskedelmi mennyiségben vásárolták, és
amelyek, bár a síkságon helyezkednek el,
hozzájárultak a bányászati és a fafeldolgozó ipar
fejlődéséhez.
A mentalitás szintjén megnyilvánuló történelmi
folyamatok tükrében, valamint a közös piac
identitásépítésben betöltött fontos szerepe által, ez a
kiállítás tökéletes összhangban van az 1918-as Nagy
Egyesülés megünneplésével.
Ilyen szempontból, a kiállítás északnyugat-Románia
területén zajló gazdasági folyamatok integráló és
identitásépítő szerepét emeli ki.
Interregionális piac megteremtésével a Só útja
vezetett a közösségek közötti kölcsönös függőség
tudatosításához,
amely
az
identitástudat
megteremtésének lényeges eleme, így ennek
értelmében a Só útja tekinthető az Ország útjának is.
Földrajzi és időrendi áttekintés
A kiállítás fókuszában
medencéjének térsége áll.

a

három

Szamos
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A Kis- és Nagy-Szamos völgyében van néhány só
lelőhelyben rendkívül gazdag terület, amelyek a
felszín alól könnyedén kiaknázhatóak. Ellentétben
ezzel, a két folyó összefolyásának lefelé irányuló
oldalán, Désnél a Szamos völgye egy
élelmiszerforrásokban rendkívül gazdag terület, de
teljes egészében hiányzik a só, a fő ásványi anyag,
amely az élelmiszerek előkészítéséhez és
megőrzéséhez szükséges.
A kiállítás gyakorlatilag bejárja Észak-Erdélyt, a
Szatmári-síkság egyes részeit, azaz a mai BeszterceNaszód, Szilágy és Szatmár megye egészét, valamint
Kolozs megye északi és Máramaros megye délkeleti
részét.
Ezt a területet a Kis-Szamos, Nagy-Szamos és a
Szamos folyók, valamint ezek kb. 400 mellék
folyójának vízgyűjtője
A Kis-Szamos az Erdélyi-szigethegységből, a
Gyalui-havasokból, a Hideg-Szamos és a MelegSzamos összefolyásából ered. Miután a hegyek keleti
lejtőjén leereszkedik, a Kis-Szamos keleti irányban a
Gyalu –Kolozsvár – Apahida vonalon folyik keresztül,
majd az Apahida – Szamosújvár – Dés vonalon halad
észak felé.
178 km-es távot megtéve, Mikeháza mellett,
Déstől 4 km-re keletre, Kolozs megyében ömlik össze
a Kis-Szamos a Nagy-Szamosba.
A Kis-Szamos bal oldali mellékfolyói a Nádas, a
Borsa, és a Lóna patak, jobb felől pedig a Gyéres
patak.
A Nagy-Szamos a Preluci és Zmeu összefolyása
révén a Keleti-Kárpátok Radnai-havasaiból ered, és
130 km hosszan délnyugat és a nyugati irányba
haladva érinti Naszód, Szálva, Bethlen, és Dés
településeket, majd egyesül a Kis-Szamossal. A NagySzamos bal oldali mellékfolyói a Sajó, a Beszterce és
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a Mélyes, valamint jobb oldalon a Rebra, Szalóca és
az Ilosva.
A Szamos folyó a Kis-és Nagy-Szamos
összefolyásából ered, a hossza 335 km, elsősorban
északnyugati irányba folyik Dézs, Zsibó és
Szatmárnémeti városain át.
Dézstől Zsibóig a Szamos északi és délnyugati
irányba halad a Szamosmenti-hátságon; majd délről
észak felé halad át a Tövisháton, és ugyanabba az
irányba halad, míg össze nem folyik a Lápossal. Innen
a Szamos észak-nyugati irányba húzódik és átkel a
Szatmári-síkságon. Miután egy 52 km hosszú távot
megtett Magyarország területén, Vásárosnamény
közelében a Szamos a Tiszába ömlik. A Szamos bal
oldali mellékfolyói a Almás, Egregy, Kraszna és a
Szilágy, valamint jobb oldalon a Lápos és a Berekszó.
A kiállított tárgyak több mint négyezer évet
mutatnak be – a Kr. e. XXIV. századtól a Kr. u. XVIII.
századig. Már a legkorábbi régészeti leletek is
bizonyítják, hogy ennek az időintervallumnak a
kezdete egybeesik a só kiaknázásával Erdélyben,
Bethlen – Figa fürdő (Beszterce-Naszód megye)
területén talált leletek nyomán.
Az ezt követő időszakban kb. Kr. e. 2200–1800
között, a Szamosok és a Tisza mentén olyan leletek
maradtak fenn, amelyek az áruk ellenőrzött mozgását
tanúsítják.
Ezek között a lelet együttesek között említjük a
legkorábbi bronz-raktárleleteket, mint például az apai
és a hajdúsámsoni, valamint a Szamos legfontosabb
pontjain és a Szamos és Tisza egybeömlésénél
található legrégebbi erődítményeket. A kiállítás
legfelsőbb időkorlátja kb. a XVIII század közepe,
amikor a kapitalista gazdasági rendszer kibontakozik
veszi az erdélyi-medencében

Bár a régészeti és a történeti kutatások figyelemre
méltó eredményeket értek el, különösen az utóbbi két
évtizedben, a só erdélyi kitermelésére és forgalmára
vonatkozó bizonyítékok még mindig hiányosak és
hézagosak.
Azonban a késő bronzkor (Kb. Kr. e. 1600/1500 –
1150), a vaskor kezdete (kb. Kr. e. 1150–800), római
kor (Kr. u. 106–271/275) és a középkor (kb. Kr. u.
900–1700) is viszonylag jól dokumentált.
Sokkal szegényesebbek az adataink viszont a só
kitermeleséről és útjáról a korai bronzkorszak végét
illetően (kb. Kr. e. 2400-2000), valamint a második
vaskorszakról is (kb. Kr. e. 400-180).
Ugyanakkor a középső bronzkor (kb. Kr. e. 20001600/1500), az első vaskor második feléből (kb. Kr. e.
800–400), valamint az római kor előtti korszakból (kb.
180–106) még nem kerültek elő a sóbányászatra
vonatkozó közvetlen bizonyítékok a Kárpátmedencében.
Az emberek, áruk és a technológiák forgalma
a só útján
Ami a só kereskedelmének tanulmányozását és
régészeti emlékeit illeti, a tárgyak körforgása egy
olyan elem, amely az antropológiai modelleken át a
kulturális mobilitást is tükrözi. Anélkül, hogy
belemélyednénk a kulturális mobilitás fogalmára
bonyolult kérdéskörébe, általánosan elfogadott tény,
hogy régészetileg igazolható, amikor az emberek
hosszabb utakat tesznek meg, és ezáltal különböző
kulturális közegekkel érintkeznek, mégpedig az anyagi
kultúra közvetítésének és átvételének révén.
A kulturális mobilitás három kategórián alapszik:
az emberek mozgásán, a tárgyak és eszközök
mozgásán, valamint a tudás és az szellemi kultúra

átadásán. Jelen kiállítás azt szeretné bemutatni, hogy
ezek a mobilitási kategóriák összefonódnak
egymással, és elképzelhetetlen, hogy kizárja egyik a
másikat.
A sókereskedelem fontossága, Fernand Braudel
által a történészköztudatba a longue durée, a hosszú
időtartam szemszögéből értékelhető.
Ezen felfogás szerint a történelem különböző
ritmusokban fejlődhet. A felszínen látható az
eseménytörténet, amely rövid, gyors történelmi
változásokat jelent. E felszín alatt olyan rétegeket
húzódnak, amelyek olyan stabilabb jelenségekből
állnak és e stabilitás révén a hosszú távú folyamatok
vagy a stagnáló történelem visszhangjaként
értelmezhetők. Ezt a történelmet hívta Braudel “a
hosszú időtartam foglyának”.
A hosszú időtartam történelme olyan történelem,
amely a mentalitás szintjén, a környezethez való
viszonyulás, a természeti erőforrások hasznosításának
lehetőségein és a különböző ökoszisztémák között
kialakuló és fenntartható gazdasági folyamatokon
keresztül nyilvánul meg.
Az Erdély és a Kárpát-medence közötti
sókereskedelem sajátossága a sertéshús megőrzésének
módozatai, amelynek eltérő változatai és folyamata
identitás képző erővel bír.Ezekben a régiókban a sóval
tartósított hús (főleg a szalonna) nem csak a történelmi
korszakokban játszott meghatározó szerepet, hanem a
régebbi korszakokban is, mint azt a régészeti
állatcsontok kutatása is bizonyítja.
(Traducere: Illyés-Gulácsi Andrea și
Szőcs Péter-Levente)
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Exhibition catalogue
Salt road – Country road
(Extraction and distribution of salt in the Someș River Basin from the 2nd millennium BC
to the 18th century AD)

At first glance the economy comprises two
large areas: production and consumption.
However, a third element is squeezed in
between the two, being as vigorous as a
stream and easy to recognize at first
glimpse: trade.
Fernand Braudel, Les jeux de l’échange

The goals of the exhibition
Based on Braudel’s expressive stream metaphor
meant to describe the impetuous development of trade
in the early modern European society, the present
exhibition sets out to outline various aspects of the
economic trade carried out in a cultural and historical
environment that seems at first glance to be much less
favourable than the one referred to by the
aforementioned French historian. The context of
precapitalist trade considered in the exhibition entitled
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Salt road – Country road is far more tedious to unravel
mainly because of two aspects: firstly it includes a
much older period – which is always harder to
reconstruct – and secondly, it deals with an area
relatively poor in terms of historical sources.
With regard to this region of Eastern Central
Europe, the underlying socio-economic paradigm
states that we are dealing with less dynamic conditions
in which capitalism failed to develop at a comparable
pace with its place of origin, i.e. Western Europe. The
recent archaeological discoveries presented in the
exhibition and associated with certain reinterpreted
historical data, offer however a rather more complex
perspective. The region comprising northern
Transylvania and the north-eastern part of the Tisa
Plain (corresponding to the north-eastern part of the
Alföld) was marked by a flow of commercial trade,
which according to the recent archaeological findings
maintained a high degree of intensity for three
millennia. The intensity of this economic flow is such
that its major component, i.e. the salt commerce

determined the historical names of numerous
settlements situated near the northern limit of
Transylvania (e.g. Satu Mare, Zalnoc, Sălacea), as well
as of some administrative districts such as the former
counties of Middle Solnoc and Sătmar. This is far from
surprising considering that the medieval sources
emphasize clearly the major role played by the salt
commerce in the regional economy.
The exhibition includes the new discoveries from
the area of Beclean which illustrate in a spectacular
fashion the intense salt extraction activities using
ingenious technologies that sought the production of
surplus destined for the market. These discoveries
corroborate the data provided by older research which
suggested a link between the deposition of bronze
hoards and the existence of certain fortifications on
one hand and the extraction and marketing of salt in
prehistory on the other. The research carried out by the
esteemed archaeologist from Cluj, Mircea Rusu has
raised the possibility of a connection between the
bronze hoards and the prehistoric salt mines, showing
that in effect the Transylvanian salt mines can be found
at the very end of the route of the deposited bronze
objects, which often came from long distances. The
new archaeological discoveries from northern
Transylvania provided the certainty regarding
prehistoric salt extraction, offering a new and
surprising perspective on the archaeological and
historical realities of the region.
The rich salt resources and their marketing have led
to the development of a specific way of life for the
people of the Someș Basin reflected in their culinary
culture and various branches of the local economy

detectable even today. Along with the role played by
intense animal husbandry, especially pig farming, the
economy was based on the salt commerce which
determined in effect the demographic profile of the
region. Salt was marketed together with other goods
such as wood and cattle, and the trading flow had a
major role in the founding and development of the
settlements found in present-day eastern Hungary and
western Romania, all of them situated on commercial
nodal points. The case of Satu Mare and Szolnok are
indicative in this regard, both being cardinal points in
the salt route, and while both are situated on the plain,
they developed into timber processing centres as well
as manufacturing complexes providing equipment for
the mining industry.
From the perspective of longue durée i.e. that of
the history expressed in the evolution of collective
mentalities and in the role played by the market in
shaping identities the present exhibition also
establishes a close connection with the centenary of
the Unification of 1918. The exhibition highlights the
role of the economic flow in North-Western Romania
as a coagulator. Through the creation of an interregional market, the Salt Road enabled the formation
of a collective conscience based on the idea of
interdependence between the communities, thus in
effect becoming a Country Road.
The geographical and chronological environment
The area under scrutiny is centred around the
drainage basin of the Someș Rivers. The basins of the
Someșul Mic and Someșul Mare Rivers are extremely
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rich in salt resources which can be easily extracted
from the surface. On the other hand, the area beyond
the confluence of the two rivers is equally rich in
resources of food, but is completely devoid of salt, the
main mineral necessary for the preparation ad
conservation of food and fodder.
The exhibition focuses on the northern half of
Transylvania and the Sătmar Plain, in administrative
terms comprising the entire territories of BistrițaNăsăud, Sălaj and Satu Mare Counties, as well as the
northern half of Cluj and southern half of Maramureș
County. This territory represents the basin of three
rivers: the Someșul Mic, Someșul Mare and Someș, as
well as approximately their 400 tributaries.
The source of the Someșul Mic can be found in the
Gilău Mountains situated in the Western Carpathians
(Apuseni) and is resulted from the confluence of the
Someșul Rece and Someșul Cald. After descending on
the eastern slope of the mountains, the river flows
towards the east through the Gilău–Cluj–Apahida
corridor, subsequently turning northward along the
Apahida–Gherla–Dej line. After covering a distance
of 178 km the Someșul Mic unites with the Someșul
Mare on the territory of Mica, a village located 4 km
upstream of Dej. The main left-side tributaries of the
Someșul Mic are the Nadăș, Borșa, Luna and Gădălin,
while the Fizeș is the largest on the right-side.
The Someșul Mare originates from the Rodna
Mountains in the Eastern Carpathians resulting from
the confluence of the Preluci and Zmeu rivers and
covers a distance of 130 km in a south-western and
western direction crossing the towns of Năsăud, Salva,
Beclean and Dej before uniting with the Someșul Mic.
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Its main left-side tributaries are the Șieu, Bistrița and
Meleș, while the Rebra, Sălăuța and Ilișua are its
important right-side tributaries.
The Someș River is born from the confluence of
the Someșul Mare and the Someșul Mic and has a
length of 335 km, flowing mostly in a north-western
direction through the towns of Dej, Jibou and Satu
Mare. Between Dej and Jibou the Someș flows
towards the north and north-west crossing the Someș
Plateau; it than crosses from south to north the
Guruslău Depression and continues in the same
direction until its confluence with the Lăpuș River.
From here the river turns towards the north-west and
crosses the Someș Plain. After covering some 52 km
on the territory of Hungary, it joins the Tisa River near
the town of Vásárosnamény. Its main left-side
tributaries are the Almaș, Agrij, Crasna and Sălaj,
while the Lăpuș and Bârsău are its most important
tributaries on the other side.
The artefacts displayed in the exhibition illustrate
an interval measuring over four thousand years
between the 24th century BC and the 18th century AD.
The beginning of this period is marked by the earliest
archaeological vestiges linked to salt extraction in
Transylvania discovered on the territory of Beclean –
la Băile Figa (Bistrița-Năsăud County). The
subsequent period between 2200 and 1800 BC yields
suggestive proof regarding the controlled circulation
of goods along the three Someș Rivers and the Tisa.
Among these pieces of evidence we find the earliest
bronze hoards of the same type as the ones from Apa
and Hajdúsámson, as well as the earliest fortifications
situated in the key points along the Someș and in the

area of its confluence with the Tisa. The upper limit of
the said chronological interval is set approximately at
the mid-18th century AD, and it roughly designates the
beginnings of capitalist economy in the Carpathian
Basin.
Although the archaeological and historical research
has hitherto made remarkable progress especially
during the last two decades, our knowledge regarding
the salt extraction and trade is still quite fragmentary.
Thus it can be said that some periods, such as the Late
Bronze Age (ca. 1.600/1.500 – 1.150 BC), the Early
Iron Age (cca. 1.150 – 800 î. Hr.), the period of Roman
Dacia (106 – 271/5 AD) and the Middle Ages (ca. 900
– 1700 BC) provide quite rich amounts of information
concerning the question at hand, while others, like the
late stages of the Early Bronze Age (ca. 2.400 – 2.000
BC) and the second period of the Iron Age (cca. 400 –
180 BC) are much poorer in this regard. Further still,
certain periods such as the Middle Bronze Age (ca.
2000 – 1600/1500 BC), the latter part of the Early Iron
Age (ca. 800 – 400 î. Hr.), and the pre-Roman period
(ca. 180 – 106 BC) have yet to offer any information
concerning the question of salt extraction and trade.
The circulation of people, goods and technologies
on the salt road
With regard to the archaeological evidence of salt
commerce, a pivotal role is played by the diffusion of
traded goods, which with the help of certain
anthropological models can illustrate instances of
cultural mobility. Without entering into the details of
what is a vast literature on the subject, it is generally

accepted that cultural mobility is illustrated in the
archaeological record through the ways in which
material culture is mediated, received and transformed
when people engage in longer journeys crossing
different cultural environments. Cultural mobility has
at its base three categories: the mobility of people, the
physical mobility of objects, and the transfer of
knowledge and immaterial culture. The present
exhibition shows that these main categories are
intertwined and do not exclude each-other.
The importance of salt trade is presented from the
perspective of Fernand Braudel’s concept of longue
durée, which asserts that history can move and evolve
according to varying rhythms. The surface only shows
a thin layer of evental history characterized by short
and rapid historical oscillations. However beneath this
surface one finds successive layers of history which
are in effect echoes of long-term process and of long
periods of stagnation, a phenomenon which Braudel
calls “history being the prisoner of the longue durée”.
The history of the longue durée is expressed at the
level of collective mentalities, of the relationship with
the environment, of the exploitation of natural
resources, and of the economic flow which develops
between different ecosystems. The circulation of salt
between Transylvania and the Hungarian Plain has
determined specific modalities of pork preservation
which became part of the local collective identity. In
these areas the ham prepared in salt became the main
staple food already in prehistoric times according to
the osteological analysis.
(Traducere: David Matei-Petruț)
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1. Ciocan de minerit.
Piatră. Dimensiuni: L: 230 x 90 x 60 mm;
Mileniile III-II î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. Cercetare
arheologică sistematică.
Nr. inv. 13937. (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Chiricescu 2006, 213, nr. 92.

2. Ciocan de minerit.
Piatră. Dimensiuni: L: 229 x 124 x 78 mm;
Mileniile III-II î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 13944, Muzeul Național al Carpaților
Răsăriteni (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Chiricescu 2006, 215, nr. 100.

!
!

1. Ciocan de minerit. Piatr!. Dimensiuni: L: 230 x 90 x 60 mm;! Mileniile
III-II î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#aN!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 13937. (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Chiricescu 2006, 213, nr. 92.

3. Ciocan de minerit.
Piatră. Dimensiuni: L: 105 x 74 x 57 mm;
Mileniile III-II î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
2. Ciocan de minerit. Piatr!. Dimensiuni: L: 229 x 124 x 78 mm;! Mileniile
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
III-II î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#aCercetare arheologică sistematică.
N!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 13946 (MNCR).
Nr. inv. 13944, Muzeul Na#ional al Carpa#ilor R!s!riteni (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Chiricescu 2006, 215, nr. 101;
Bibl.: Cavruc, Chiricescu 2006, 215, nr. 100.
Harding, Kavruk 2013, 55-68, Plate 9 / 2; Kovács
2013, 108.
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3. Ciocan de minerit. Piatr!. Dimensiuni: L: 105 x 74 x 57 mm;! Mileniile
III-II î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#aN!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.

4. Ciocan de minerit.
Piatră. Dimensiuni: L: 96 x 66 x 18 mm;
Mileniile III-II î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. Cercetare
arheologică sistematică.
Nr. inv. 14830 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 55-68, Plate 9 / 1;
Kovács 2013, 108.

5. Ciocan de minerit.
Piatră. Dimensiuni: L: 314 x 103 x 85 mm;
Ciocan de minerit. Piatr!. Dimensiuni: L: 96 x 66 x 18 mm;!Mileniile
III- III-II î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
Mileniile
I î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-N!s!ud.
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. Cercetare
arheologică sistematică.
Cercetare arheologic! sistematic!.
Nr.
inv. 14834 (MNCR).
Nr. inv. 14830 (MNCR).
Bibl.: Kovács 2013, 108; 325, Plate 36 / 179.

Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 55-68, Plate 9 / 1; Kovács 2013, 108.
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5. Ciocan de minerit. Piatr!. Dimensiuni: L: 314 x 103 x 85 mm;! Mileniile
III-II î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#aN!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 14834 (MNCR).

6. Covată.
Lemn. Dimensiuni: L: 500 x 190 x 25 mm;
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa, oraș
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. Cercetare arheologică
sistematică.
Nr. inv. 14839 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 186, Figura 24 / 6;
Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 17 / 51; Kovács
2013, 225-258.

7. Lopată.
Lemn. Dimensiuni: L: 470 x 230 x 25 mm;
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa, oraș
6. Covat!. Lemn. Dimensiuni: L: 500 x 190 x 25 mm;! 1500 - 900 î. Hrs.
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. Cercetare arheologică
Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-N!s!ud. Cercetare
sistematică.
arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 14840 (MNCR).
Nr. inv. 14839 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 186, Figura 27 / 6; Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 186, Figura 24 / 6; Harding, Kavruk 2013,
72-85, Plate 17 / 51; Kovács 2013, 225-258.
Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 21 / 74; Kovács
2013, 225-258.

8. Troacă.
7.
Lemn. Dimensiuni: L: 1500 x 400 x 400 mm.
D_perforații: 12 x 14 mm; 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic Băile Figa, oraș Beclean,
jud. Bistrița-Năsăud. Cercetare arheologică
sistematică.
Nr. inv. 14959 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 180, Figura 7 / 1,
Figura 19; Harding, Kavruk 2013, 55-68, Plate 9 / 1;
Kovács 2013, 225-258.

Lopat!. Lemn. Dimensiuni: L: 470 x 230 x 25 mm;! 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-N!s!ud. Cercetare
arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 14840 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 186, Figura 27 / 6; Harding, Kavruk 2013,
72-85, Plate 21 / 74; Kovács 2013, 225-258.
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9. Troacă.
Lemn. Dimensiuni: L: 1800 x 400 x 400 mm.
D_perforații: 12 x 14 mm; 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic Băile Figa, oraș Beclean,
jud. Bistrița-Năsăud. Cercetare arheologică
sistematică.
Nr. inv. 14960 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 181-182, Figura 7 / 1,
Figura 19; Harding, Kavruk 2013, 55-68, Plate 10 /
1-2; Kovács 2013, 225-258.
10. Lopată.
Lemn. Dimensiuni: L: 470 x 85 x 35 mm; 1500 - 900
î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa, oraș Beclean,
jud. Bistrița-Năsăud. Cercetare arheologică
sistematică.
Nr. inv. 15259 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 186, Figura 27 / 4;
Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 21 / 75; Kovács
2013, 225-258.

10. Lopat!. Lemn. Dimensiuni: L: 470 x 85 x 35 mm;! 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-N!s!ud. Cercetare
arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 15259 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 186, Figura 27 / 4; Harding, Kavruk 2013,
72-85, Plate 21 / 75; Kovács 2013, 225-258.
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11. Lopat!. Lemn. Dimensiuni: L: 580 x 180 x 35 mm;! 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-N!s!ud. Cercetare
arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 15262 (MNCR).

11. Lopată.
Lemn. Dimensiuni: L: 580 x 180 x 35 mm;
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 15262 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 21 / 76;
Kovács 2013, 225-258.

12. Covată.
Lemn. Dimensiuni: L: 530 x 230 x 45 mm;
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 15263 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 17 / 49;
Kovács 2013, 225-258.

13. Covată.
Lemn. Dimensiuni: L: 440 x 165 x 35 mm;
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
12. Covat!. Lemn. Dimensiuni: L: 530 x 230 x 45 mm;! 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-N!s!ud. Cercetare
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
arheologic! sistematic!.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 15263 (MNCR).
Nr. inv. 15264 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 17 / 49; Kovács 2013, 225Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 187, Figura 24 / 4;
258.
Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 17 / 50; Kovács
2013, 225-258.

14. Mâner.
Lemn. Dimensiuni: L: 1050 x 65 x 85 mm.
D_perforație: 65 x 35 mm; 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic Băile Figa, oraș Beclean,
jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 15265 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 23 / 87;
Kovács 2013, 225-258.

13. Covat!. Lemn. Dimensiuni: L: 440 x 165 x 35 mm;! 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-N!s!ud. Cercetare
arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 15264 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 187, Figura 24 / 4; Harding, Kavruk 2013,
72-85, Plate 17 / 50; Kovács 2013, 225-258.
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15. Targă.
Lemn. Dimensiuni: L: 650 x 65 x 65 mm.
D_perforație: 55 mm; 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic Băile Figa, oraș Beclean,
jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 15266 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 190, Figura 25 / 3;
Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 23 / 88; Kovács
2013, 225-258.

15. Targ!. Lemn. Dimensiuni: L: 650 x 65 x 65 mm. D_perfora#ie: 55 mm;!
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#aN!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 15266 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 190, Figura 25 / 3; Harding, Kavruk 2013,
72-85, Plate 23 / 88; Kovács 2013, 225-258.

16. Targ!. Lemn. Dimensiuni: L: 650 x 85 x 65 mm. D_perfora#ie: 75 mm;!
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#aN!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 15267 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 190, Figura 25 / 1; Harding, Kavruk 2013,
72-85, Plate 23 / 89; Kovács 2013, 225-258.
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17. Ciocan de minerit. Piatr!. Dimensiuni: L: 268 x 119 x 67 mm;! Mileniile
III-II î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#aN!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.

16. Targă.
Lemn. Dimensiuni: L: 650 x 85 x 65 mm.
D_perforație: 75 mm; 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic Băile Figa, oraș Beclean,
jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 15267 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 190, Figura 25 / 1;
Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 23 / 89; Kovács
2013, 225-258.
17. Ciocan de minerit.
Piatră. Dimensiuni: L: 268 x 119 x 67 mm;
Mileniile III-II î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 15326 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 34 / 163;
Kovács 2013, 225-258.

18. Ciocan de minerit.
Piatră. Dimensiuni: L: 214 x 125 x 78 mm;
Mileniile III-II î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 15328 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 37 / 180;
Kovács 2013, 225-258.

19. Ciocan de minerit.
18. Ciocan de minerit. Piatr!. Dimensiuni: L: 214 x 125 x 78 mm;! Mileniile
Piatră. Dimensiuni: L: 269 x 139 x 81 mm;
III-II î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#aMileniile III-II î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
N!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Nr. inv. 15328 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 37 / 180; Kovács 2013, 225Cercetare arheologică sistematică.
258.
Nr. inv. 15331 (MNCR).
!
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 34 / 164;
!
Kovács 2013, 225-258.

20. Suport/Mâner.
19. Ciocan de minerit. Piatr!. Dimensiuni: L: 269 x 139 x 81 mm;! Mileniile
Lemn. Dimensiuni: L: 1075 x 65 x 65 mm;
III-II î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
N!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Nr. inv. 15331 (MNCR).
Cercetare arheologică sistematică.
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 34 / 164; Kovács 2013, 225Nr. inv. 15575 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 55-68, Plate 13 / 31; 258.
Kovács 2013, 225-258.
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21. Baros.
Lemn. Dimensiuni: L: 420 x 120 mm. D_mâner: 60 mm; 1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa, oraș
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 15578 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 87-92, Plate 30 / 139; Kovács 2013, 225-258.
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22. Scară.
Lemn. Dimensiuni: L: 4950 x 54 mm. D_perforații
fuscei: 30 x 30 mm; 400 - 200 î. Hrs. Situl
arheologic Băile Figa, oraș Beclean,
jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 15580 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 182-183, Figura 22;
Harding, Kavruk 2013, 55-68, Plate 11, 12; Kovács
2013, 225-258.
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23. Ciocan de minerit.
Piatră. Dimensiuni: L: 207 x 91 x 70 mm;
Mileniile III-II î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 15586 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 33 / 156;
Kovács 2013, 225-258.

24. Ciocan de minerit.
Piatră. Dimensiuni: L: 218 x 123 x 62 mm;
Mileniile III-II î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș
Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
! Mileniile
3. Ciocan de minerit. Piatr!. Dimensiuni: L: 207 x 91 x 70 mm;
Cercetare arheologică sistematică.
III-II î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud.
Bistri#aNr. inv. 15587 (MNCR).
N!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 33 / 157;
Nr. inv. 15586 (MNCR).
Kovács 2013, 225-258.

Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 33 / 156; Kovács 2013, 225258.
25. Ciocan.
Lemn. Dimensiuni: L: 258 x 123 x 36 mm.
D_mâner: 35 mm; 1500 - 900 î. Hrs.
24. Ciocan de minerit. Piatr!. Dimensiuni: L: 218 x 123 x 62 mm;! Mileniile
III-II î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-Situl arheologic Băile Figa, oraș Beclean,
jud. Bistrița-Năsăud.
N!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 15587 (MNCR).
Nr.
inv. 16662 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 33 / 157; Kovács 2013, 225Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 189, Figura 23 / 4;
258.
Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 19 / 69; Kovács
2013, 225-258.
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25. Ciocan. Lemn. Dimensiuni: L: 258 x 123 x 36 mm. D_mâner: 35 mm;!
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#aN!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 16662 (MNCR).

26. Cârlig.
Lemn. Dimensiuni: L: 245 x 38 x 29 mm;
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 16663 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 187, Figura 28 / 1;
Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 22 / 81; Kovács
2013, 225-258.

27. Ciocan de minerit.
Piatră. Dimensiuni: L: 225 x 187 x 56 mm;
Mileniile III-II î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
26. Cârlig. Lemn. Dimensiuni: L: 245 x 38 x 29 mm;!1500 - 900 î. Hrs. Situl
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-N!s!ud. Cercetare
Cercetare arheologică sistematică.
arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 16671 (MNCR).
inv. 16663 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 35Nr.
/ 174;
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 187, Figura 28 / 1; Harding, Kavruk 2013,
Kovács 2013, 225-258.
72-85, Plate 22 / 81; Kovács 2013, 225-258.

28. Baros.
Lemn. Dimensiuni: L: 580 x 240 x 270 mm;
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 16708 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 189, Figura
23 / 2; de minerit.
27. Ciocan
Harding, Kavruk 2013, Plate 32 / 150; Kovács 2013,
III-II î. Hrs. Situl
225-258.

Piatr!. Dimensiuni: L: 225 x 187 x 56 mm;! Mile
arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bis
N!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 16671 (MNCR).
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Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 35 / 174; HrKovács
2013,
0 î. s.
270 mm;! 1500 - 90
x
0
24
x
0
58
L:
e
mensiuni:
258.
a-N!s!ud. Cercetar
28. Baros. Lemn. Di
Beclean, jud. Bistri#
ile Figa, ora"
Situl arheologic B!
c!.
ati
tem
sis
arheologic!
. 16708 (MNCR).

g, Kavruk 2013,

29. Baros.
Lemn. Dimensiuni: L: 743 x 98 x 55 mm;
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 16711. (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 193, Figura 23 / 1;
Harding, Kavruk 2013, Plate 32 / 151; Kovács 2013,
225-258.

29. Baros. Lemn. Dimensiuni: L: 743 x 98 x 55 mm;!1500 - 900 î. Hrs. Situl
arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-N!s!ud. Cercetare
arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 16711. (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 193, Figura 23 / 1; Harding, Kavruk 2013,
Plate 32 / 151; Kovács 2013, 225-258.

30. Baros. Lemn. Dimensiuni: L: 530 x 190 mm. D_mâner: 60 mm;! 1500 900 î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-N!s!ud.
Cercetare arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 16722 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 185, Figura 23 / 3; Harding, Kavruk 2013,
87-92, Plate 29 / 131; Kovács 2013, 225-258.
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30. Baros.
Lemn. Dimensiuni: L: 530 x 190 mm.
D_mâner: 60 mm; 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic Băile Figa, oraș Beclean,
jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 16722 (MNCR).
Bibl.: Cavruc, Harding 2010, 185, Figura 23 / 3;
Harding, Kavruk 2013, 87-92, Plate 29 / 131;
Kovács 2013, 225-258.
31. Jgheab.
Lemn. Dimensiuni: L: 1645 x 530 x 40 mm;
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 16723 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 27 / 119;
Kovács 2013, 225-258.

32. Ciocan de minerit.
Piatră. Dimensiuni: L: 123 x 102 x 49 mm;
Mileniile III-II î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 17259 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 34 / 162;
Kovács 2013, 225-258.

33. Cârlig.
Lemn. Dimensiuni: L: 715 x 405 x 45 mm;
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
32. Ciocan de minerit. Piatr!. Dimensiuni: L: 123 x 102 x 49 mm;! Mileniile
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
III-II î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#aCercetare arheologică sistematică.
N!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 17272 (MNCR).
Nr. inv. 17259 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 20 / 73;Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 34 / 162; Kovács 2013, 225Kovács 2013, 225-258.
258.

34. Ciocan / Baros.
Lemn. Dimensiuni: L: 420 x 380 x 90 mm.
D_mâner: 50 mm; 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic Băile Figa, oraș Beclean,
jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 17959 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, Plate 32 / 150;
Kovács 2013, 225-258.

33. Cârlig. Lemn. Dimensiuni: L: 715 x 405 x 45 mm;! 1500 - 900 î. Hrs.
Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-N!s!ud. Cercetare
arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 17272 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 20 / 73; Kovács 2013, 225258.
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34. Ciocan / Baros. Lemn. Dimensiuni: L: 420 x 380 x 90 mm. D_mâner: 50
mm;! 1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud.
Bistri#a-N!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.

35. Mâner de unealtă.
Lemn. Dimensiuni: L: 470 x 60 x 40 mm. D_mâner:
50 mm; 1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile
Figa, oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 17963 (MNCR).
Bibl.: Inedit.

35. Mâner de unealt!. Lemn. Dimensiuni: L: 470 x 60 x 40 mm. D_mâner:
50 mm;! 1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud.
Bistri#a-N!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 17963 (MNCR).
Bibl.: Inedit.

36. Unealt! compus! / Targ!. Lemn. Dimensiuni: L: 660 x 90 x 40 mm;!
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#aN!s!ud. Cercetare arheologic! sistematic!.
Nr. inv. 17970 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 31 / 144; Kovács 2013, 225258.

36. Unealtă compusă / Targă.
Lemn. Dimensiuni: L: 660 x 90 x 40 mm; 1500 - 900
î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa, oraș Beclean,
jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 17970 (MNCR).
Bibl.: Harding, Kavruk 2013, 72-85, Plate 31 / 144;
Kovács 2013, 225-258.

37. Ciocan / Baros.
Lemn. Dimensiuni: L: 270 x 160 mm. D_mâner: 40
mm; 1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.
Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 17971. (MNCR).
Bibl.: Inedit.
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37. Ciocan / Baros. Lemn. Dimensiuni: L: 270 x 160 mm. D_mâner: 40 mm;!
1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic B!ile Figa, ora" Beclean, jud. Bistri#a-

38. Lopățică.
Lemn. Dimensiuni: L: 337 x 135 x 17 mm. D_mâner: 30 mm; 1500 - 900 î. Hrs. Situl arheologic Băile Figa,
oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud. Cercetare arheologică sistematică.
Nr. inv. 18506 (MNCR).
Bibl.: Inedit.
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39.Depozit compus din cinci pandantive semilunare.
Bronz. Finalul mileniului II î. Hrs. Șimleu Silvaniei – Observator. Descoperire întâmplătoare.
Nr. inv. 130-134 / 2014. Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău (MJIAZ),
Bibl.: Bejinariu 2018, 11-17, pl. 4/1 - 4.
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40.Depozitul de piese de bronz de la Jibou.
Finalul mileniului II î. Hrs. Jibou – Ciglentir.
Depozitul este compus din 26 de piese
(seceri fragmentare, bucăți ce provin de la un celt și
o brățară, resturi de turnare și fragmente de materie
primă). Descoperire întâmplătoare.
Nr. inv. 1878 – 1900 / 2015 (MJIAZ)
Bibl. : Bejinariu 2018, 51-58, Pl. 20-24.

41.Fragment de inscripție (placă votivă).
2. Depozitul de piese de bronz de la Jibou. Finalul mileniului II î. Hrs. Jibou
Calcar. Dimensiuni: 33 × 35 × 14 cm. Sfârșitul sec.
– Ciglentir. Depozitul este compus din 26 de piese (seceri fragmentare,
II d. Hrs. – începutul sec. III d. Hrs. Moigrad buc"#i ce provin de la un celt $i o br"#ar", resturi de turnare $i fragmente
(Porolissvm) – Pomet. Pe inscripție apare menționat
de materie prim"). Descoperire întâmpl"toare.
P. Aelius Marius: conductor (pasqui et) salinarum
Nr. inv. 1878 – 1900 / 2015 (MJIAZ)
[arendaș al pășunilor și salinelor din Dacia romană.
Bibl. : Bejinariu 2018, 51-58, Pl. 20-24.
Fără nr. de inventar (MJIAZ)
Bibl.: Dana – Zăgreanu 2015, 27-35, fig. 1.
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3. Fragment de inscrip#ie (plac" votiv"). Calcar. Dimensiuni: 33 % 35 % 14
cm. Sfâr$itul sec. II d. Hrs. – începutul sec. III d. Hrs. Moigrad
(Porolissvm) – Pomet. Pe inscrip#ie apare men#ionat P. Aelius Marius:
conductor (pasqui et) salinarum [ arenda$ al p"$unilor $i salinelor din

42. Luntre monoxilă, cu fundul plat și spatele drept.
Confecționată din lemn de stejar prin cioplire.
Dimensiuni: 200 cm; I = 63 cm; h = 38 cm. Căpâlna,
jud. Sălaj
Nr. inv. 3814 (MJIAZ)
Inedită.

43.Tezaur monetar.
Argint. Sec. I î. Hrs. – sec. d. Hrs. Șimleu Silvaniei –
Măgura. Dintr-un tezaur descoperit la începutul sec.
XX au fost recuperate 11 monete: două drahme de
Dyrrachium, două drahme de Appolonia, șase denari
republicani și un denar imperial de la Augustus.
Nr. inv. 413 – 423 / 1966 (MJIAZ)
Bibl. : Pop 2008,67, fig. 62-63.
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44. Pandantiv semilunar ajurat.
Bronz. Dimensiuni: L: 3,3 cm, l.: 2,4 cm.
Sec. XIII – XII î. Hrs. Depozitul de bronzuri
de la Uioara de Sus, jud. Alba. Este o podoabă
cu frecvența maximă a descoperirilor în zona
dintre Carpații Apuseni și Tisa.
Nr. inv. III 6106. Muzeul Național de Istorie
a Transilvaniei (MNIT).
Bibl: Petrescu-Dîmbovița 1977, pl. 247/14.

45. Pandantiv semilunar ajurat.
Bronz. Dimensiuni: L: 5,0 cm, l.: 2,5 cm.
Sec. XIII – XII î. Hrs. Depozitul de bronzuri
de la Uioara de Sus, jud. Alba.
Este o podoabă cu frecvența maximă a descoperirilor
în zona dintre Carpații Apuseni și Tisa.
MNIT, Nr. inv. III 6093.
Bibl: Petrescu-Dîmbovița 1977, 247/15.

46. Mâner de cuțit de tip Baierdorf.
Bronz. Dimensiuni: L: 5,0 cm, l.: 3,5 cm.
Sec. XIII – XII î. Hrs. Depozitul de bronzuri
de la Uioara de Sus, jud. Alba.
Originar din zona Mării Baltice.
MNIT, Nr. inv. III 1883.
Bibl: Petrescu-Dîmbovița 1977, pl. 246/9
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47. Mâner de cuțit de tip Baierdorf.
Bronz. Dimensiuni: L: 7,6 cm, l.: 2,9 cm.
Sec. XIII – XII î. Hrs. Depozitul de bronzuri
de la Uioara de Sus, jud. Alba.
Originar din zona Mării Baltice.
MNIT, Nr. inv. III 5308.
Bibl: Petrescu-Dîmbovița 1977, pl. 246/7.

48. Topor de tip celt, decorat cu nervuri dispuse
vertical.
Bronz. Dimensiuni: L: 11,3 cm, l.: 5,6 cm.
Sec. XIII – XII î. Hrs. Depozitul de bronzuri
de la Uioara de Sus, jud. Alba.
MNIT, Nr. inv. III 5225.
Bibl: Petrescu-Dîmbovița 1977, pl. 216/11.

49. Vârf de lance cu tub de înmănuşare perforat.
Bronz. Dimensiuni: L: 17,5 cm, l.: 3,6 cm.
Sec. XVI – XIII î. Hrs. Depozitul de bronzuri
de la Uriu, jud. Cluj.
MNIT, Nr. inv. III 5990.
Bibl: Petrescu-Dîmbovița 1977, pl. 69/11.
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50.Pandantiv semilunar.
Bronz. Dimensiuni:Finalul mileniului II î. Hrs.
L.: 7,3cm., gr.: 15g
Din fostul jud. Someș.
Descoperire întâmplătoare.
Nr. inv.131, Muzeul Municipal Dej (MMD)
Bibl.: inedit

51.Pandantiv semilunar.
Bronz. Dimensiuni: L.: 3,8 cm, gr.: 7 g.
Finalul mileniului II î. Hrs.
Din fostul jud. Someș.
Descoperire întâmplătoare.
Nr. inv.132 (MMD)
Bibl.: inedit

2. Pandantiv semilunar. Bronz. Dimensiuni: L.: 3,8 cm, gr.:
Hrs. Din fostul jud. Some!. Descoperire întâmpl"toare.
Nr. inv.132 (MMD)
Bibl.: inedit

52.Unealtă miner - Ciocan de tăiat sarea.
Oțel. Dimensiuni: L.: 29 cm., gr.: 2,691 kg.
Epoca Modernă. Ocna Dej, Jud. Cluj, Transilvania,
A fost achiziționat în 1977.
Descoperire întâmplătoare.
2. Pandantiv semilunar. Bronz. Dimensiuni: L.: 3,8 cm, gr.: 7 g. Finalul mileniul
Nr. inv.133 (MMD)
Hrs. Din fostul jud. Some!. Descoperire întâmpl"toare.
Bibl.: inedit
Nr. inv.132 (MMD)
Bibl.: inedit
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53.Unealtă miner - Ciocan de tăiat sarea. Oțel, Dimensiuni: L.: 22,8 cm., gr.:1,919 kg. Epoca Modernă.
Ocna Dej, jud. Cluj. Achiziționat în anul 1977. Descoperire întâmplătoare. Nr. inv.134 (MMD) Bibl.: inedit

54.Unealtă ciocan de tăiat sarea tip „șuvagău”. Oțel. Dimensiuni: L.: 23 cm., gr.: de 1,512 kg. Epoca Modernă.
Ocna Dej, jud. Cluj. Achiziționat în anul 1977. Descoperire întâmplătoare Nr. inv.135 (MMD) Bibl.: inedit
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55.Opaiț din oțel.
Dimensiuni: L.: 15,5 cm.,
gr.: 0,697 g. Epoca Modernă.
Ocna Dej, jud. Cluj.
Descoperire întâmplătoare.
Nr. inv.137 (MMD)
Bibl.: inedit

56.Lampă carbit din oțel.
Dimensiuni: î.: 22,63 cm.,
gr.: 1,131 kg. Epoca Modernă.
Ocna Dej, jud. Cluj.
Descoperire întâmplătoare.
Nr. inv.138 (MMD)
Bibl.: inedit

57. Lampă Carbit din tablă îndoită
și sudată.
Dimensiuni: î.: 22 cm,
gr.: 0,939 kg.
Epoca Modernă (1888).
Ocna Dej, jud. Cluj.
Descoperire întâmplătoare.
Nr. inv.139 (MMD)
Bibl.: inedit
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58. Ciocan târnăcop.
Oțel cu coadă de lemn. Dimensiuni: L.: 75,50 cm., cu coada de lemn, gr.: 1,380 kg.
Epoca Modernă. Ocna Dej, jud Cluj. Achizitionat în 1977.
Descoperire întâmplătoare.
Nr. inv.136 (MMD)
Bibl.: inedit
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59.Cuțit de tip Baierdorf, importat din nordul
Europei.
Bronz. A doua jumătate a mileniului XII - XII î. Hrs.
Petea – Vamă.
Descoperit în așezarea din epoca târzie a bronzului.
Dimensiuni: L. 19,6 cm; gr. 32,46 g .
Nr. inv. 55207 Muzeul Județean Satu Mare (MJSM)
Bibl. : Marta 2009, 83-84, Pl. 59.

60. Pandantiv triunghiular cu verigă ce face parte
dintr-o podoabă femină complexă, purtată la piept.
Bronz. Dimensiuni: L. 8,4 cm; l.: 1,8 cm;
1.
gr. 12,45, g . Începutul mileniului I î. Hrs.
Descoperit pe suprafața așezării fortificate de la
Andrid, jud SM.
Nr. inv 55211 (MJSM)
Bibl.: inedit

Cu!it de tip Baierdorf, importat din nordul Europei. Bronz. A doua jum!tate a mileniului
XII - XII î. Hrs. Petea – Vam". Descoperit în a"ezarea din epoca târzie a bronzului.
Dimensiuni: L. 19,6 cm; gr. 32,46 g .
Nr. inv. 55207 Muzeul Jude#ean Satu Mare (MJSM)
Bibl. : Marta 2009, 83-84, Pl. 59.

61. Celturi compacte decorate cu nervuri orizontale
şi nervuri unghiulare, importate din zona nordbalcanică.
Bronz. Dimensiuni: L. 9,2, cm, 9,28 cm; l. tăiş= 4,2
Pandantiv triunghiular cu verig" ce face parte dintr-o podoab! femin! complex!, purtat!
cm, 4,12 cm; d. gurii= 2,9x2,35cm, 2,8x2,38 cm;
la piept. Bronz. Dimensiuni: L. 8,4 cm; l.: 1,8 cm; gr. 12,45, g . Începutul mileniului I î.
gr.: 191,8 g, 189,3 g. Începutul mileniului I î. Hrs.
Hrs. Descoperit pe suprafa#a a"ez!rii fortificate de la Andrid, jud SM.
Depozitul de bronzuri de la Pir, jud SM.
Nr. inv 55211 (MJSM)
Bibl.: inedit
Nr. inv 49407, 49408 (MJSM)
Bibl.: Marta 2015, pl. 2

Celturi compacte decorate cu nervuri orizontale #i nervuri unghiulare, importate din
89 cm; d.
zona nord-balcanic!. Bronz. Dimensiuni: L. 9,2, cm, 9,28 cm; l. t!i$= 4,2 cm, 4,12
gurii= 2,9x2,35cm, 2,8x2,38 cm; gr.: 191,8 g, 189,3 g. Începutul mileniului I î. Hrs.
Depozitul de bronzuri de la Pir, jud SM.
Nr. inv 49407, 49408 (MJSM)
Bibl.: Marta 2015, pl. 2

X

62. Pandantiv ajurat (fragment), frecvent în zona
nord-balcanică.
Bronz. Dimensiuni: L.: 6,2 cm; gr.: 24,6 g.
Sec. XII-XI î. Hrs.
Depozitul de bronzuri de la Ciumești, jud SM.
Nr. inv 54741 (MJSM)
Bibl.: inedit

Pandantiv ajurat (fragment), frecvent în zona nord-balcanic!. Bronz. Dimensiuni: L.: 6,2
cm; gr.: 24,6 g. Sec. XII-XI î. Hrs. Depozitul de bronzuri de la Ciume"ti, jud SM.
Nr. inv 54741 (MJSM)
Bibl.: inedit

63. Verigi.
Bronz. Dimensiuni: D.: 2,4 cm, 2,2 cm 2,1 cm,
2,2 cm; l.: 1,8 cm; gr. 8,16g .
Începutul mileniului I î. Hrs
Descoperit pe suprafața așezării fortificate
de la Căuaș, jud SM.
Nr. inv 55211 (MJSM)
Bibl.: inedite

64. Inel de buclă cu striații.
Bronz. Dimensiuni: L.:2,1 cm; gr. :2,4 g.
Sec. XV-XII î. Hrs. Complex arheologic din așezarea
Verigi. Bronz. Dimensiuni: D.: 2,4 cm, 2,2 cm 2,1 cm, 2,2 cm; l.: 1,8 cm; gr.
de8,16g
epocă. târzie a bronzului de la Lazuri-Lubi Tag,
Începutul mileniului I î. Hrs Descoperit pe suprafa#a a"ez!rii fortificate de la C!ua", jud
jud SM. Este podoabă de inspirație est-mediteraniană
SM.
ce ajunge să fie utilizată până în zona baltică.
Nr. inv 55211 (MJSM)
Bibl.: inedite
Nr. Inv. 55214 (MJSM)
Bibl.: inedit
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Inel de bucl" cu stria!ii. Bronz. Dimensiuni: L.:2,1 cm; gr. :2,4 g. . Sec. XV-XII î. Hrs.
Complex arheologic din a"ezarea de epoc! târzie a bronzului de la Lazuri-Lubi Tag, jud

65. Faleră discoidală.
Bronz. Dimensiuni: D.: 4,9 cm; gr.23,4 g.
Începutul mileniului I î. Hrs
Descoperit pe suprafața așezării fortificate
de la Căuaș, jud SM.
Nr. inv 55213 (MJSM)
Bibl.: inedit

66. Monedă celtică.
Argint. Dimensiuni: dm.: 1,5 cm; gr. 13,3 g.
Sec. III- II î. Hrs
Descoperită în apropierea Drumului Poștei,
pe suprafața așezării fortificate preistorice
de la Andrid, jud SM.
Nr. inv 55211 (MJSM)
Bibl.: inedit

67. Pandantiv triunghiular cu verigă.
Bronz. Dimensiuni: L. 1 cm; dm: 1,3 cm; gr. 0,84 g.
A doua jumătate a mileniului V î. Hrs
Descoperit în apropierea Drumului Poștei,
pe suprafața așezării fortificate de la Andrid,
jud SM.
Nr. inv 55205 (MJSM)
Bibl.: inedit

Moned" celtic". Argint. Dimensiuni: dm.: 1,5 cm; gr. 13,3 g . Sec. III- II î. Hrs
Descoperit! în apropierea Drumului Po"tei, pe suprafa#a a"ez!rii fortificate preistorice de
la Andrid, jud SM.
Nr. inv 55211 (MJSM)
Bibl.: inedit
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68. Pandantiv în formă de scut, ce face parte
dintr-o sferic
69. Pandantiv
sferic
ajurat,
ce podoab!
face partefemin!
dintr-ocomplex!, purtat! la
Pandantiv
ajurat, ce face
parte
dintr-o
L.femină
3,6 cm;complexă,
gr. 24,19 gpurtată
. Începutul
mileniului I î. Hrs Descop
podoabă femină complexă, purtată la piept. Bronz. Dimensiuni:
podoabă
la piept.
suprafa#a a"ez!rii
fortificate
de la Andrid,
jud SM.
Bronz. Dimensiuni: L.: 3,1 cm;
Bronz.
Dimensiuni:
L. 3,6 cm;
gr. 24,19 g.
Nr. inv 55211Începutul
(MJSM) mileniului I î. Hrs
l.: 2,8 cm; gr. 10,12 g .
Bibl.:
inedit
Începutul mileniului I î. Hrs Descoperit pe suprafața
Descoperit pe suprafața așezării fortificate de la
așezării fortificate de la Căuaș, jud SM.
Andrid, jud SM.
Nr. inv 55212 (MJSM)
Nr. inv 55211 (MJSM)
Bibl.: inedit
Bibl.: inedit
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70. Ceașcă.
Bronz. Dimensiuni: Î.: 4,6 cm, D.:11,8 cm.
Începutul mileniului I î. Hrs
Depozit de bronzuri de la Pișcolt, jud SM.
Nr. inv.: 2291 (MJSM)
Bibl.: Németi 1972.

71. Coif.
Bronz. Dimensiuni: D.: 4,9 cm; gr.23,4 g.
Începutul mileniului I î. Hrs
Depozit de bronzuri de la Pișcolt, jud SM.
Nr. inv.: 2290 (MJSM)
Bibl.: Németi 1972.
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72. Tezaur monetar constituit din 228 monede. Argint. A fost descoperit în două tranșe, în primăvara anului
2017 și în primăvara anului 2018 pe suprafața așezării fortificate preistorice de la Andrid, în apropierea
Drumului Poștei. Monedele descoperite până acum se datează în perioada secolelor XVI și XVII, cele mai
recente datând din deceniul 1660. Ele provin din Regatul Ungariei și Poloniei, provinciile polone aflate sub
regatul Suediei, țările Imperiului German, dintre care cel mai consistent este reprezentată moneda ducatul
Austriei. Majoritatea monedelor sunt valori mici, folosite în uzul cotidian, reprezentând piese de denari, 1,5
gros (și în variante de poltură, dreipolker), piese de 3 groși. Compoziția tezaurului, atât din punct de vedere a
țărilor de proveniență, cât și din punctul de vedere a valorilor nominale, reflectă legăturile comerciale ale zonei
în ultima perioada a secolului al XVII-lea.
Fără nr. de inv. (MJSM)
Bibl.: inedit.
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73. Troaca utilizată pentru havarea blocurilor de
sare.
Lemn de pin. Datare: 2870 ± 20 a. Hrs.
Figa “Slatină”, jud. Bistrița-Năsăud.
Descoperire întâmplătoare.
Nr. Inv. 3857.
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
Bibl.: Chintăuan 2002,153–6; Chintăuan 2005,
75-78; Cavruc, Chiricescu 2006, nr. 104, 216;
Harding, Kavruk 2011, 147, fig. 19.

74. Altar votiv.
Calcar. Dimensiuni: 102 x 42 x 34 cm. Sfârșitul sec.
II d. Hrs. – începutul sec. III d. Hrs. Domnești
(jud. Bistrița-Năsăud) – . Pe inscripție apare
menționat P. Aelius Marius: conductor (pasqui et)
salinarum, arendaș al pășunilor și salinelor din Dacia
romană.
Nr. Inv: 14. CM B-N.
Bibl.: Fischer 1921, p. 67; Gostar 1966, p. 175-176,
nr. 1; ILD, p. 296, nr. 804.
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