
În zona Buzãului ºi Vrancei sunt enorme rezerve de sare plasatã la suprafaþã ºi care
nu au fost exploatate niciodatã organizat. S-a fãcut o exploatare popularã care reprezintã
forma cea mai veche a exploatãrii sãrii la noi, anterioarã exploatãrii domneºti, înainte chiar
de formarea statului feudal, când producþia era în mâna obºtilor þãrãneºti.

În aceastã formã (popularã) sarea s-a exploatat ºi se mai exploateazã prin:
- scoaterea bulgãrilor de sare din maluri - printr-o simplã îndepãrtare a stratului de 

pamânt de la suprafaþã ºi folosind unelte comune: târnãcop, cazma, sapã, lopatã, 
mãturã, º.a. 

- folosirea apei sãrate din “murãtori”
- folosirea “apei de leac” din gurile de “apã de leac”
- exploatarea sãrãturilor.
Întreaga zonã de dealuri a Buzãului este plinã de sare, cele mai cunoscute fiind zonele

Lopãtari, Mânzãleºti (unde se gãseºte cea mai mare peºterã din lume), Bisoca ºi Sãri - de
unde izvorãºte Slãnicul - afluent sãrat al râului Buzãu. O altã zonã este Sãrata Monteoru -
unde se gãsesc izvoare de leac, valorificate prin amenajarea unor bãi pentru tratament ºi
ºtranduri. De aici izvorãºte Cãlmãþuiul cu cursul sãu ascuns, sinuos ºi schimbãtor ºi care a
creat mari zone de sãrãturi în Câmpia Buzãului.

Datele referitoare la exploatarea sãrii în zona Buzãului sunt foarte rare ºi complet
întâmplãtoare. Prima ºtire o avem din însemnãrile de cãlãtorie ale lui Francisc Sivori, (c.
1560? 1589) prieten apropiat ºi favorit al domnitorului Petru Cercel (1583-1585).
Bucurându-se de favorurile domnului, el a obþinut dreptul de a strânge veniturile din judeþul
Buzãu “ca vãmi pescãrii ºi ocne”. Într-un timp de mai puþin de doi ani a strâns “cam 40.000
de scunzi”1, sumã destul de mare pentru acele vremuri.

În zona Vrancei rezervele de sare se gãsesc de la Malurile Vintileancãi pânã la Valea
Sãrii, aici exploatarea s-a fãcut ºi se face încã în mare parte dezorganizat. Statutul special de
autonomie al þãrii Vrancei a determinat aici o exploatare localã, valorificatã prin comerþ cu
zonele vecine. La Valea Sãrii exploatarea era organizatã printr-o minã localã unde lucrau
sãpãtori din satele vecine. Meºteºugul s-a practicat pânã anul 19472. 

Pentru a menþine preþul la sare, încã din secolul al XVII-lea domnii încep regle-
mentarea ºi limitarea exploatãrii populare. Aceasta, consta în introducerea sãrãritului ºi
pazei malurilor cu sare. 

În judeþul Buzãu, Rm. Sãrat ºi fostul Saac, locuitorii aveau dreptul sã taie sare numai
pentru trebuinþele casei lor, în schimbul unei mici contribuþii numitã “sãrãrit” sau “sãrãritul
munþilor”, perceputã de “sãrari”.

ªtirile în legãturã cu acest fel de exploatare sunt târzii, din a doua jumãtate a sec. al
XVII-lea, dar ele aratã o stare de lucruri mult mai veche. Acest drept îl avea populaþia
sãteascã - chiar ºi þiganii - plãtind în schimb darea de 44 de bani pe an. Aceastã dare urcã în
secolul urmãtor la 66 bani3. Iatã ce spune o condicã din 1700 a domnitorului Constantin
Brâncoveanu cunoscut pentru fiscalitatea practicatã “sã se scrie sãrãritul pre la sate ot sud
Râmnic i ot sud Buzãu i ot sud Saac, care au obiceiul de dau sãrãrit, pentru cãci sunt ei slobozi
de iau sare den munþii accia de sare de acolo. Deci sã aibã a se scrie pre toþi oamenii...au fie slu-
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jitori, au birnici, au dãrãbanþi, au scutelnici, au cãlãri i pedestri, au popi diiaconi, cãlugãri, au
þigani sau mãcar ce fel de om ar fi, de nume câte bani 44”.

Erau cazuri când se dãdeau ºi scutiri: Grigore Ghica (1660-1664; 1672-1673) într-un
document din 6 august 1662 - scuteºte 15 oameni ai Mãnãstirii Unguriu (jud. Buzãu) între
altele ºi de sãrãrit. De asemenea, Duca Vodã (1673/1678) într-un document din 7 ianuarie
1674 ºi apoi ªerban Cantacuzino (1678-1688), într-un document din 11 mai 1687, iartã de
“sãrãrit” slobozia mãnãstirii Bradu (jud. Buzãu), despre care zice: “sã fie în pace ºi slobozi de
sãrãrie, iar sãrarii sã se fereascã de slobozie”. Totuºi ºi cei scutiþi erau obligaþi sã plãteascã
sãrãritul în unele împrejurãri, cum spune aceeaºi condicã de porunci a lui Brâncoveanu ºi
aratã motivul “pentru cã fiind estimpul al treilea an, (înoirea domniei) s-au socotit sã dea cu toþii
ºi ertaþi ºi neertaþi”. O poruncã domneascã din 1784, vorbeºte despre paza malurilor cu sare
care se fãcea de cãtre “oamenii cãmãraºilor de ocne” ... ca sã “nu facã risipã ºi sã iae sare cu
carul sau cu calul, afara numai din cei ce plãtesc sãrãritul, care sunt stiuþi, însa ºi aceea sã aibã
voie a lua numai cu traista, pentru trebuinþei casei lor....sã iae de la dânºii mielul hârºie (blana
unui miel) caºul ºi 6 oca de lânã sau câte 5 taleri de la cine nu va avea de acelea”. Iar cine va fi
prins furând “sau cu carul sau cu calul”, “vitele toate sã le iae de gloabã, iar pe oameni, dupã
obiceiu, prin ºtirea dumnealor ispravnicilor sã-i trimitã la pedeapsa ocnei”4. Un alt document
din 17 februarie 1813 precizeazã cã aceastã platã în naturã se lua “de la mocanii cei ce sunt
cu oile, dupã obiceiul lor” - dovedind o stare de lucruri foarte veche. Este clar cã în vremurile
vechi exploatarea popularã a “malurilor de sare” se fãcea numai pentru nevoile proprii ale
membrilor obºtilor þãrãneºti ºi ale pãstorilor. Mai târziu economia în bani ºi comerþul fiind
în creºtere, s-a nãscut primejdia pentru fiscul domnesc ca acest drept popular de exploatare
a sãrii sã fie folosit cu scopuri comerciale ºi de aici provin restricþiile amintite mai sus.

La 13 ianuarie 1830, Obºteasca Adunare emitea un ordin prin care se aducea la
cunoºtinþã ispravnicilor din judeþe cã vãmile ºi ocoalele din Principate au fost luate în arendã
ºi era fixat preþul exploatãrii sãrii la “7 lei suta de oca, la gura ocnei, fiind liber, sã cumpere
oricine”. Mãsurile numeroase luate de domnie nu au împiedicat furtul de sare care este
frecvent consemnat de documente ºi anume într-un document din 1831, 4 august, - vãtaful
Plaiului Pârscov înºtiinþa isprãvnicia de Buzãu despre atacul dat de locuitorii din plaiul
despre Buzãu (Bâsca Rosiliei, Beceni, Nehoiaºu, Nehoiu, Valea Boului ºi Muscelul) înarmaþi
cu topoare ºi sape la Malul Sãrii - Înfundata ºi despre luarea cu forþa a unei cantitãþi mari de
sare5. Un document din 9 mai 1867, aratã cã Procuratura buzoianã primeºte copia raportu-
lui îngrijitorului de la localitãþile sãrate despre furtiºagul de sare de la Bisoca, raport ce
implicã locuitorii din Vintilã-Vodã6.

O mulþime de documente vorbesc despre astfel de furturi (la 12 noiembrie 1868 la
Bisoca, 1881 la Sãruleºti, 1894 la Nehoiu, 1910 la Trestia, º.a.) fapte uºor de realizat, întrucât
scoaterea sãrii de o calitate superioarã se fãcea foarte uºor. Extinderea comerþului prin sis-
temele de prãvãlii ºi mai târziu magazine au redus exploatarea sãrii din maluri preferându-
se sarea pisatã, dat fiind preþul ei destul de scãzut. În vremurile de restriºte (cele douã
rãzboaie mondiale), când comerþul era tot mai greoi, oamenii s-au întors la vechile metode
de scoatere a sãrii. Exploatarea popularã a sãrii se practicã ºi astãzi. Bulgãrii de sare scoºi cu
târnãcopul, toporul sau cazmaua din malurile de sare sunt folosiþi la hrana animalelor sau
pregãtirea furajelor. Apa din murãtori este folositã pentru prepararea murãturilor
(pãtlãgele, varzã, fructe) pentru iarnã; pentru prepararea brânzei, pentru sãratul cãrnii sau
pentru prepararea hranei zilnice. În fiecare localitate existã reþete precise de folosire a apei
sãrate în funcþie de salinitate. De exemplu la :

-  Beciu (com. Scorþoasa) - izvorul se gãseºte în mijlocul satului, raportul este - o
galeatã de saramurã la 2 gãleþi de apã dulce - pentru muratul verzei ºi pentru murãturi (infor-
mator Nicolae Manea- 73 ani)
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- la Chilii (comuna Chilii) - groapa se gãseºte la 250 m de sat, lângã ºosea - raportul
este de o galeatã cu saramurã la o gãleatã cu apã dulce la murãturi ºi varzã “dupã gust” (infor-
mator Rãduþã Dumitru - 55 ani ºi Bãlan Stana - 62 ani)

- La Muscel (com. Pãtârlagele), pentru prepararea murãturilor raportul este de 2 la
3. Pentru prepararea cãrnii la Crãciun se foloseºte numai saramurã ºi sunt necesare 3-4 zile
de pãstrare a cãrnii în saramurã (informator Dumitru Victor - 68 ani)

- Malul Alb (com. Pãtârlagele), pentru murãturi ºi varzã se foloseºte raportul de 1 la
6 iar pentru sãratul cãrnii o zi þinut la saramurã este suficient (informator Dumitru Victor -
68 ani)

Sfârlacul (sarea cu pãmânt) este folositã la sãratul apei din jgheaburile pentru vite -
aceastã metodã este practicatã mai ales de neputincioºi (bãtrâni ºi bolnavi - informator
Vasile Stan - 72 ani)

“Apa de leac” care se gãseºte în gropile urât mirositoare ce nu scad niciodatã - are un
procent mare de sare, sulf ºi oxizi de fier. Efectul ei terapeutic este binecunoscut ºi practicat
din vechime. Tratamentul constã în bãi cu apã caldã sau rece având efect asupra reuma-
tismului, rãnilor deschise, cicatricilor, hemoroizilor, ulceraþii, mãtreaþã, º.a. În afara localni-
cilor tratamentul (în general de 2 sãptãmâni), este fãcut ºi de rudele, prietenii ºi persoane
care în timp s-au convins de eficacitatea lui (informator Mitoc Dumitra - 61 ani - Muscel ºi
Nica Dumitru - 57 ani - Colþi). Condiþiile rudimentare în care se practicã bãile (în cãzi sau
butoaie), distanþa mare de localitate a acestor gropi, apoi depãrtarea de oraº ºi de ºosele, fac
ca folosirea apei de leac sã fie puþin cunoscutã, iar tratamentul sã rãmânã într-o formã rudi-
mentarã.

Problema “sãrii ºi a sãrãritului” - printr-o analizã complexã, aruncã o nouã luminã
asupra istoriei noastre sociale, economice ºi politice7.
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