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drugiej − rozwijającym się

szybko handlem wymiennym.

Pojawiła się wtedy grupa wy−
specjalizowanych rzemieślni−

ków − warzyczy, trudniących

się “zawodowo” pozyskiwa−

niem soli i otrzymujących za−
płatę za swoje produkty. Ist−

nienie takiej wyodrębnionej

grupy potwierdza fakt, iż w

niektórych zespołach grobo−
wych z tego okresu odkryto

przedmioty związane z solo−

warstwem, które wkładano do
grobów zapewne po to, by

symbolizowały rzemiosło wy−

konywane przez zmarłego za

życia. Pozycja warzyczy w ów−
czesnej społeczności musiała

być wysoka z uwagi na duże

znaczenie produkcji i handlu
solą.

Sam proces warzenia soli

nie uległ zmianie od czasów

najdawniejszych, aż do śred−
niowiecza. Pojawiały się oczy−

wiście udoskonalenia, takie jak

dodatkowy odstojnik dla
otrzymania czyściejszej solan−

ki, piec komorowy, umożli−

wiający uzyskanie większej ilo−

ści melasy solnej czy wreszcie
metalowe panwie do odparo−

wywania solanki, które w śre−

dniowieczu zastąpiły mniej
trwałe naczynia gliniane.

Wreszcie naturalne słone

źródła zaczęły się powoli wy−

czerpywać. Warzycze byli
zmuszeni kopać głębiej i bu−

dować specjalne drewniane

studnie, z których żurawiem
czerpano słoną wodę. Aż w

końcu, przy okazji takich wy−

kopów odkryto sól kamien−

ną, co spowodowało budowę
i rozwój kopalni soli. Prze−

stano eksploatować zanikają−

ce słone źródła. Jednak wspó−

łczesne warzelnie, gdzie pro−
dukuje się sól, działają w

identyczny sposób jak te naj−

starsze, neolityczne: wypo−
mpowywana z kopalni woda

jest następnie odparowywana

i po wysuszeniu pakowana

do... jednorazowych (choć
już nie glinianych) opako−

wań.

Tak przez tysiąclecia prze−
trwał pomysł naszego noeli−

tycznego przodka, który był

sprytniejszy i bardziej spos−

trzegawczy od innych.
AGNIESZKA FRAŚAGNIESZKA FRAŚAGNIESZKA FRAŚAGNIESZKA FRAŚAGNIESZKA FRAŚ

Dlatego już nasi neolity−

czni przodkowie, żyjący kil−

ka tysięcy lat temu, nauczyli

się wykorzystywać źródła
słonej wody (solanki) i za−

wartą w nich sól do swoich

potrzeb. Nie jest też wyklu−

czone, że we wcześniejszych
epokach paleolitu i mezolitu

właściwości słonych źródeł

były znane człowiekowi. Je−
dnak dopiero w neolicie, epo−

ce przełomowej w dziejach

ludzkiej gospodarki, sól za−

częto pozyskiwać w celowy
i przemyślany sposób. Nie

bez znaczenia była tu z pew−

nością również zmiana w die−
cie człowieka − wcześniejsza

zbieracko−łowiecka ludność

spożywała sól zawartą w mię−

sie ryb i zwierząt, możliwe
też, że wykorzystywała tzw.

halofity − rośliny słonolub−

ne, nie istniała więc potrzeba
uzupełniania soli w organiź−

mie. Wraz z rozpowszech−

nieniem się gospodarki rol−

niczo−hodowlanej, która do−
starczała produktów roślin−

nych o niskiej zawartości

związków solnych, braki te
musiano zacząć uzupełniać,

dodając sól do potraw.

JAK ODKRYTO
SPOSÓB

UZYSKIWANIA SOLI
Z SOLANKI?

Zapewne jeden z naszych
neolitycznych praojców,

sprytniejszy i bardziej spos−

trzegawczy od pozostałych
zaobserwował, że gdy słona

woda wyparuje pod wpły−

wem działania promieni sło−

necznych, pozostaje biały
osad, bardziej słony od sa−

mej solanki. A potem pomy−

ślał, że pieczony wieprz po−

sypany takim proszkiem bę−
dzie smaczniejszy od pieczo−

nego wieprza rozmoczonego

w słonej wodzie. I tak naro−

dziła się podstawowa zasada
techniki warzenia soli: sola−

nkę trzeba podgrzać aby od−

parować z niej wodę, a wtedy
pozostanie już sama sól. Po−

nieważ zaś odparowywanie

wody poprzez wystawianie
jej na słońce było procesem

zbyt długotrwałym (a cza−

sem padał deszcz), zaczęto

odparowywać solankę, gotu−
jąc ją w glinianych naczy−

niach na ognisku.

Aby uprościć sobie trans−
port solanki od źródła do

warzelniczych palenisk, za−

częto kopać rowki, którymi

słona woda płynęła do spe−
cjalnego zbiornika (odstoj−

nika), skąd już czerpano ją

do odparowywania. Zarów−
no rowki doprowadzające,

jak i sam odstojnik były wy−

lepione nieprzepuszczalną

gliną, aby solanka po drodze
nie wsiąkła w glebę. Cały

ten “rurociąg” spełniał jeszcze

jedną ważną funkcję − oczy−
szczalni solanki z zanieczy−

szczeń mechanicznych (iłów,

glin, itp.).

Po odparowaniu solanki
w garnku pozostawała wilgo−

tna solna melasa, którą przed

użyciem należało wysuszyć.

W tym celu nakładano wil−

gotną sól do niewielkich gli−

nianych naczyniek, tzw. bry−

kietaży i zapiekano w ogniu,
uzyskując w efekcie twarde

bryłki soli (topki solne).

Znamy dwie podstawowe

formy brykietaży: neolity−

czne, miseczkowate kubki ze

stożkowatym dnem oraz po−
chodzące z epoki brązu, wąs−

kie kieliszki na nóżce. I jed−

ne, i drugie, dzięki odpowie−

dniemu kształtowi łatwo by−
ło ustawić w żarze ogniska.

PIERWSZE
OPAKOWANIA

JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU

Brykietaże były wygodne
w użyciu z kilku co najmniej

względów. Po pierwsze, dzię−

ki podobnej objętości ułatwia−

ły sprawiedliwy podział soli
między poszczególnych czło−

nków plemienia. Po drugie,

przez fakt, że były stosunko−
wo trwałe, ułatwiały przecho−

wywanie, a także transport so−

lnych topek. Jednak wyciąg−

nięcie topki z naczyńka nie
było proste − zwykle aby do−

stać się do soli, brykietaż trze−

ba było rozbić. Dlatego naj−

częściej te gliniane naczyńka
pełniły rolę opakowań jedno−

razowego użytku, co tłuma−

czy też fakt, że na stanowis−

kach archeologicznych zwią−
zanych z solowarstwem znaj−

duje się wielką ilość potłuczo−

nych fragmentów brykietaży,
brak natomiast całych naczyń.

HANDEL
WYMIENNY

Prawdopodobnie już w

neolicie ludność trudniąca się

warzeniem soli odkryła, że
jest to towar poszukiwany i

bardzo pożądany na nie−solo−

nośnych terenach. Dlatego

wkrótce sól stała się jednym
z podstawowych przedmio−

tów handlu wymiennego i w

postaci zapieczonych topek
była transportowana często

na znaczne odległości. Świa−

dczyć o tym mogą fragmen−

ty brykietaży odnajdywane
na stanowiskach zupełnie nie

związanych z produkcją wa−

rzelniczą i często dosyć od−
ległych od rejonów wystę−

powania źródeł solankowych.

Solowarstwo jako samo−

dzielne rzemiosło (obok me−
talurgii i obróbki bursztynu)

wyodrębniło się w epoce brą−

zu, wraz ze wzrostem zapo−
trzebowania na sól, podykto−

wanym z jednej strony więk−

szym zużyciem lokalnym, z


