
Sarea a jucat, ºi joacã în continuare, un rol deosebit de important în evoluþia societãþii
umane. Dincolo de utilitatea practicã a acestui mineral trebuie subliniat ºi faptul cã, în soci-
etãþile tradiþionale, atât în cele din trecutul îndepãrtat, cât ºi în cele din prezent, i se atribuie
ºi o serie de proprietãþi imaginare, simbolistica sãrii fiind foarte variatã. Pretutindeni, din cele
mai vechi timpuri pânã în ziua de astãzi, sarea a fost consideratã ca element primordial,
purificator, ca simbol al vitalitãþii, sãnãtãþii, bogãþiei, ospitalitãþii ºi frãþiei.  Aceastã simbolis-
ticã a generat o multitudine de manifestãri magico-religioase, fiind parte componentã a unor
ritualuri diverse de purificare, de aflare a viitorului, de sfinþire, de aflare a ursitei, de protecþie
împotriva blestemelor ºi farmecelor, de descântec, dar ºi parte componentã a unor ritualuri
negative, cum ar fi farmecele din magia neagrã. 

România este o þarã ale cãrei resurse naturale de sare sunt dintre cele mai bogate ºi
din lume ºi uºor accesibile. Pe de altã parte, majoritatea teritoriilor ce înconjoarã spaþiul
românesc sunt, fie lipsite, fie extrem de sãrace în acest mineral. Toate acestea au contribuit
la rolul deosebit al surselor de sare din þara noastrã în aceastã parte a Europei, ea fiind
folositã în decursul mileniilor nu numai pentru nevoile populaþilor locale, dar ºi pentru cele
ale comunitãþilor din spaþii mai mult sau mai puþin îndepãrtate. Mãrturiile privind
exploatarea sãrii din România sunt cele mai vechi din lume. În multe zone ale României,
bogate în sare, spre deosebire de multe þãri europene, oamenii ºi astãzi folosesc metode
tradiþionale de extragere, prelucrare ºi utilizare a sãrii, perpetuând practici ºi atitudini legate
de acest mineral moºtenite din cele mai vechi timpuri, chiar dacã originile ºi semnificaþiile
primare ale acestora s-au pierdut în negura timpurilor, iar credinþa oamenilor în ele scade
treptat. 

Cu toate acestea, în România, spre deosebire de multe alte þãri europene bogate în
sare, atât preocupãrile de cercetare privind relaþia dintre sare ºi om cât ºi cele de expunere
publicã a acestora sunt mult mai puþin dezvoltate. În societatea româneascã încã nu existã
înþelegerea cuvenitã a importanþei patrimoniului natural referitor de diverse manifestãri ale
sãrii, precum ºi cel cultural ce vizeazã practici ºi credinþe umane legate de acest mineral.
Numeroasele urme arheologice ale vechilor exploatãri saline, manifestãrile materiale ºi ima-
teriale în cultura popularã legatea de exploatarea, prelucrarea ºi utilizarea sãrii, nu benefici-
azã încã de protecþia cuvenitã din partea societãþii în ansamblul sãu, nici din partea comu-
nitãþilor locale ºi nici din partea structurilor statului abilitate în domeniu.      

În ultimii ani o serie de instituþii muzeale din România (Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni,
Muzeul de Istorie ºi Arheologie Piatra-Neamþ, Muzeul Judeþean Buzãu, Complexul Muzeal
Judeþean Bistriþa-Nãsãud), au efectuat cercetãri etnografice, arheologice, precum ºi cele din
sfera ºtiinþelor naturii, privind manifestãrile saline, exploatarea acestora din cele mai vechi tim-
puri. Specialiºtilor români li s-au alãturat ºi cercetãtori din Marea Britanie (Prof. Anthony F.
Harding ºi dr. John Chapman) ºi Franþa (Olivier Weller). Mai mult, forurile ºtiinþifice de pres-
tigiu mondial, Academia Britanicã ºi Centrul Naþional de Cercetãri ªtiinþifice din Franþa au alo-
cat fonduri importante pentru susþinerea acestor cercetãri.

Ca urmare a acestor cercetãri, la iniþiativa Muzeului Carpaþilor Rãsãriteni, a fost con-
ceputã ºi realizatã expoziþia “Sarea, Timpul ºi Omul”. Aceastã expoziþie n-ar fi putut fi orga-
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nizatã fãrã implicarea efectivã a multor altor instituþii muzeale din þarã, care, dincolo de
oferirea exponatelor aflate în patrimoniul lor, s-au implicat în toate etapele organizãrii aces-
teia. Partenerii Muzeului Carpaþilor Rãsãriteni în realizarea acestui proiect au fost:
Complexul Muzeal Judeþean Neamþ (Director Gheorghe Dumitroaia), Muzeul Judeþean
Buzãu (Director Doina Ciobanu), Complexul Muzeal Bistriþa-Nãsãud (Director Mircea
Prahase), Complexul Muzeal Bucovina (Director Constantin Emil Ursu), Muzeul Brãilei
(Director Ionel Cândea), Muzeul Naþional Brukenthal, Muzeul de Istorie ºi Muzeul de
Istorie Naturalã - Sibiu (Director Sabin Adrian Luca), Muzeul Etnografic al Transilvaniei -
Cluj (Director Simona Munteanu), Muzeul Judeþean Ialomiþa - Slobozia (Director Florin
Vlad), Muzeul Judeþean de Istorie - Braºov (Director Radu ªtefãnescu), Muzeul Judeþean
Maramureº - Baia Mare (Director Grigore Man), Muzeul Judeþean de ªtiinþele Naturii
Prahova - Ploieºti (Director Emilia Iancu), Muzeul Naþional al Unirii Alba Iulia (Director
Gabriel Tiberiu Rustoiu), Muzeul Naþional Secuiesc, Sf. Gheorghe (Director Vargha Mihaly),
Muzeul Maramureºului - Sighetul Marmaþiei (Director Mihai Dãncuº), Arhivele Naþionale
(Director Corneliu Mihail Lungu): Direcþiile Judeþene ale Arhivelor Naþionale Covasna - Sf.
Gheorghe (Director Ioan Lãcãtuºu), Cluj (Director Ioan Drãgan), Bacãu (Director Vilicã
Munteanu), Braºov (Director Elisabeta Marin), Mureº (Director Liviu Boar) ºi Sibiu
(Director Alexiu Tatu), cIMeC (Director Dan Mihai Matei).    

Scopul principal al acestei expoziþii a fost acela de a oferi publicului din România
rezultatele cercetãrilor efectuate pânã în prezent privind cele mai reprezentative vestigii geo-
logice, botanice, arheologice, etnografice ºi istorico-documentare privind manifestãrile natu-
rale ale sãrii ºi rolul acestui mineral în cultura ºi civilizaþia pe teritoriul României. Credem cã
publicul din România, precum ºi numeroºii vizitatori ai þãrii noastre, meritã cu prisosinþã sã se
bucure de o expoziþie dedicatã uneia dintre cele mai de preþ resurse naturale ºi culturale ale
þãrii noastre. 

Vestigiile arheologice privind diverse aspecte ale exploatãrii sãrii ºi implicaþiile aces-
teia, descoperite pânã acum în Europa (mai ales în Austria, Germania, Marea Britanie,
Franþa, Polonia ºi Spania) sunt numeroase ºi în general sunt bine cunoscute, atât special-
iºtilor, cât ºi publicului larg. Acestei tematici, în multe þãri, îi sunt dedicate expoziþii muzeale
ºi chiar muzee specializate, volume de studii, albume, pliante ºi numeroase pagini web. În
aceste condiþii, pare paradoxal cã, deºi România este o þarã dintre cele mai bogate din lume
în ceea ce priveºte resursele de sare, deºi poziþia sa geograficã o recomandã drept una din-
tre cele mai solicitate provincii salifere pentru întinsele teritorii din Europa de est, sud-est ºi
centralã, interesul din partea specialiºtilor (arheologi, etnologi, istorici, antropo-logi) pentru
civilizaþia sãrii este mult mai redus, în comparaþie cu multe þãri ale lumii. Iar preocupãrile de
protejare ºi valorificare a patrimoniului cultural ºi natural legat de aceastã te-maticã - situri
arheologice, urme de saline antice ºi medievale, fântâni de apã sãratã ºi altele - lipsesc
aproape cu desãvârºire. Astfel, situl arheologic de la Bãile Figa, judeþul Bistriþa-Nãsãud, unul
dintre cele mai strãlucite monumente ale exploatãrii preistorice a sãrii din Europa, se aflã în
real pericol de distrugere prin amenajarea în acel loc a unei staþiuni bal-neare. O serie de alte
astfel de vestigii sunt periclitate ºi de factorii naturali. Astfel, la Sãsarm  - “Valea Slatina”
(jud. Bistriþa-Nãsãud), Praid - Mina Veche ºi Sânpaul - “Mina Romanã” (jud. Harghita) ºi
multe altele, eroziunile ºi alunecãrile de teren deja au distrus cea mai importantã parte a
acestor monumente ale naturii ºi civilizaþiei. Fântânile de apã sãratã, încã destul de
numeroase în þara noastrã, multe dintre ele fiind adevãrate monumente ale arhitecturii pop-
ulare, sunt ºi ele în pericol. 

Expoziþia a fost conceputã ca una itinerantã. În perioada 1 decembrie 2006 - 30
decembrie 2008 ea va fi gãzduitã de mai multe muzee din þarã.  Sperãm cã ea se va bucura
de interesul cuvenit din partea vizitatorilor ºi va avea ecouri pozitive. Totodatã, organizatorii
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intenþioneazã ca, pe mãsura dezvoltãrii cercetãrilor, într-un viitor cât mai apropiat, sã-i dea
acestei expoziþii anvergurã europeanã, prin îmbogãþirea ei cu noi exponate ºi prin itinerarea
sa în alte þãri europene. 

Întregul proiect a fost coordonat de Valeriu Cavruc ºi Andrea Chiricescu de la
Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni, însemnatã contribuþie la conceperea ºi realizarea acesteia
aducându-ºi întreg colectivul acestei tinere instituþii. Contribuþii importante ºi-au adus
cercetãtorii, muzeografii ºi conservatorii din toate muzeele implicare în acest proiect: Mugur
Andronic (CMB); Dan Buzea (MCR); Ioan Chintãuan (CMBN); Doina Ciobanu (MJB);
Janeta Ciocan (MJM); Horia Ciugudean (MNUAB); Viorel Ciuntu (MINS); Gabriela
Cloºcã (MB); Mirela Cotruþã (MCR); Aurelia Cozma (MIS); Ioana Dãncuº (MMSM);
Mihai Dãncuº (MMSM); Mariana Daneº (MIS); Grigore Hotico (MMSM); Dan Ivãnuº
(MBS); Mihaela Mãnãrãzan (MJM); Dorel Marc (MCR); Livia Marc (MCR); Ion Mareº
(CMB); George Marinescu (CMBN); Gheorghe Matei (MJI); Cristian Micu (MET);
Roxana Elena Munteanu (MIAPN); Maria Ocrain (MJªtNP); Sanda Peter (MJM); Lucia
Pop (MJM); Elena Renþa (MJI); Alexandru Stãnescu (MJIB); Olga ªerbãnescu (MNBS);
Rodica Vasile (MJªtNP). Fotografiile au fost realizate de Kinga Ugron (MCR) iar conser-
varea obiectelor de patrimoniu întrunite în aceastã expoziþie a fost asiguratã de conservatorii
Mirela Cotruþã ºi Eugenia Filip (MCR). 

Organizatorii mulþumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei expo-
ziþii ºi a acestui catalog, pentru întreg sprijinul, încrederea ºi înþelegerea acordate.  

Ne exprimãm gratitudinea faþã de membrul Academiei Britanice, Profesorul Anthony
F. Harding, care a stimulat interesul specialiºtilor din Transilvania pentru  exploatarea pre- ºi
protoistoricã a sãrii, a înlesnit sprijinirea acestui proiect de cãtre Academia Britanicã, iar în
ultimii ºase ani a participat efectiv la cercetãrile de teren, împãrþind, alãturi de cercetãtorii
din România, toate dificultãþile acestora.

Nu în ultimul rând, mulþumirile noastre sunt îndreptate ºi cãtre Ministerul Culturii ºi
Cultelor care, înþelegând importanþa acestui proiect, i-a acordat sprijinul necesar.
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