
Filosofia popularã dintotdeauna a avut în prim plan existenþa umanã ºi aceasta s-a
regãsit în propoziþii simple cu un conþinut de mare densitate. În tot ºi în toate când se referã
la existenþã, poporul se raporteazã la opoziþii binare, care astãzi se regãsesc în multe cugetãri.
Astfel, focul ºi apa, cerul ºi pãmântul, ziua ºi noaptea, lumina ºi întunericul, binele ºi rãul,
albul ºi negrul, viaþa ºi moartea, înlãuntrul ºi înafara etc. sunt doar câteva asemenea opoziþii
ce au generat ºi genereazã ºi astãzi cugetãri ºi teorii pe care nu de puþine ori le gãsim în
filosofia popularã. O asemenea opoziþie o gãsim ºi în “gust”, adicã în senzaþia pe care omul
o are în contact cu anumite alimente percepute prin anumite pãrþi ale limbii sau ale cavitãþii
bucale ºi ne referim la opoziþia “dulce-sãrat”. Dacã în mentalitatea popularã tot ce este “bun”
se raporteazã la “dulce”, adicã “bun ºi dulce”, nu întotdeauna tot ce este “sãrat” este “rãu” ºi
nici nu existã expresia “sãrat ºi rãu”, dar existã în alte culturi ca ºi în cea românã propoziþia
“sarea este zahãrul sãracului”. Adicã sarea este un aliment indispensabil organismului uman
ºi animal în general, ºi de aceea poporul a sintetizat admirabil importanþa acestuia. Astfel,
tradiþia popularã românã consemneazã ºi astãzi ideea de primire a cuiva în cea mai mare
cinste prin primirea cu pâine ºi sare, adicã au fost întâmpinaþi “cu pâine ºi sare” sau ceva
foarte valoros ºi de preþ, fãrã termen de comparaþie, adicã precum “sarea pãmântului”. 

Expresiile “drag ca sarea-n ochi” sau a-i sta cuiva “ca sarea-n ochi” sunt expresii ce pun
în evidenþã pe cineva nesuferit, inacceptabil, dar alte exemple “ca sarea-n bucate” pun în
evidenþã efectul benefic al acestora. “A pune sare pe coadã” cuiva înseamnã a-l stimula în rãu,
a-l pedepsi, a-l enerva ca pedeapsã. 

Sarea este prezentã în diferitele obiceiuri din viaþa omului, adicã în riturile de trecere cu
segmentele lor intermediare (naºterea, cãsãtoria, moartea), dar ºi în obiceiurile de peste an,
cele legate de succesiunea  anotimpurilor peste care s-au suprapus marile sãrbãtori creºtine.

În general obiectemele pe care le gãsim în practica acestor obiceiuri, în speþã sarea,
prin simbolistica lor sunt purtãtoare de puteri supranaturale, magice, iar folosirea lor se face
exclusiv pentru îndepãrtarea rãului, pentru punerea sub protecþie a copilului, a omului în
general, a gospodinei ºi a animalului. Înainte de a pleca la bisericã pentru cununia religioasã
este bine ca mireasa sã ia cu ea puþinã sare, un grãunte de usturoi ºi un ou mic fiert tare.
Acestea vor fi jurate de preot odatã cu “jurãmântul de fidelitate” obicei specific la greco-
catolici preluat ºi de comunitãþile ortodoxe dupã 1948, când s-a interzis cultul greco-catolic.
Usturoiul ºi sarea se vor pãstra sub pragul uºii de la intrarea în casã pentru ca tânãra familie
sã aibã noroc în viaþã, pentru a nu fi “deochiaþi”, iar atunci când vor avea copii sã nu se lege
de ei “vrãjile ºi sã nu le poatã lua nimeni þâþa ºi somnul”.

Se mai crede în popor cã “atunci când ai un mort în casã - ca sã nu pãþeºti ceva rãu, este
bine sã te cântãreºti cu sare” aºa cum “este bine când se naºte copilul, dupã botez, la miezul
nopþii, sã-l cântãreºti în pielea goalã cu sare, ca sã nu se lege nici un rãu de el”.

La Breb în Maramureº, dar ºi în Argeº, când se iese cu plugul la arat, în momentul
ieºirii pe poartã se aruncã în urma lui cu jar aprins (cãrbuni), iar pe plug se aºeazã o pâine ºi
un drob de sare. 

La Ion Creangã ne amintim “drobul de sare” de pe cuptor ºi “Drob de sare în
spinare/Mãlãieº în cãlcâieº”.

147

Sarea - fragmentarium etnologicum



148

I.A. Candrea în “Iarba fiarelor - studii de folclor” (Bucureºti, 1928, p. 49) când se
referã la mãtrãgunã ºi felul cum trebuie scoasã din pãmânt consemneazã “Cel ce are a sãpa
mãtrãguna se duce la dânsa cu un dar de pâine ºi sare ºi, înainte de a sãpa zice: Mãtrãgunã,
Doamnã Mare! Eu te dãruiesc cu pâine ºi cu sare ºi tu sã-mi dãruieºti leac lui X de durere de
dânsele, ori de durere de ºele, ori de friguri omorând boala suferindului, apoi sapã buruiana ºi
în locul ei lasã pâinea si sarea...”. În judeþul Suceava, pe lângã pâine ºi sare i se mai dã
Doamnei ºi vin. Rachiu nu vrea sã bea Doamna Împãrãteasã. Tot I.A. Candrea consem-
neazã cã “Tot felul de buruieni descântate sunt puse în gãleþile de muls umplute cu apã ºi lãsate
afarã peste noapte ca sã cadã roua pe ele. A doua zi aceste buruieni sunt tãiate mãrunt, se
amestecã cu tãrâþe ºi cu sare ºi se dau vitelor sã le mãnânce. Sarea în special joacã mare rol
pentru alungarea strigoaicelor” (Candrea p.104).

***
Un manuscris miscelaneu din secolul al XVIII-lea (Mihai Dãncuº - Elemente de

etnoiatrie într-un manuscris miscelaneu din sec. al XVIII-lea descoperit în Maramureº, în vol.
Maramureº - vatrã de istorie milenarã. Lucrãrile celui de-al treilea Simpozion, Ocna ªugatag, 01-
03 august 1977, Cluj-Napoca, 1997, p. 341-354.) consemneazã mai multe reþete în care sarea
are un efect benefic.

“De dinþi sau mãsele”
“Sã pârgãluieºti în tigaie cenuºã ºi cu sare sã o þii cum îi putea de caldã într-o cârpã de

aceea lature sau oþet de vin tare sau rachiu nestâmpãrat sau ai sau piper ºi cu tãmâie sau
dohãnie”.

“De durerea capului”
“Sã moi o rantie (cârpã) cu oþet tare ºi cu sare, un hrean sau frunza lui ºi se leagã la cap

cã se va trage durerea”
“Când are omul piatrã, adicã când i se pune la inimã o lespede ca o piatrã sau ca un talger”
“Rãdãcinã de nalbã sãlbaticã ºi fiartã cu vin ºi puþinã sare ºi sã beie dimineaþa pe

nemâncat”
Exemplele sunt nenumãrate. Am dat câteva pentru a evidenþia importanþa sãrii în

viaþa tradiþionalã. 
***

În Maramureº existã nenumãrate izvoare cu ape sãrate, fântâni de unde oamenii de-a
lungul secolelor ºi mileniilor au folosit “slatina” pentru gãtitul mâncãrii, pentru conservarea
alimentelor, dar ºi în scopuri medicale, ne referim în special la bãile sãrate de la Coºtiui,
Ocna ªugatag, Ocna Slatina, Ieud, Botiza º.a. În timp, producþia sãrii s-a industrializat,
aceasta devenind un produs “de schimb” foarte valoros - care se transporta încã în perioada
medievalã sub formã de bulgãri de sare pe cãruþe pe “drumul sãrii” sau cu plutele pe râul Tisa
(vezi pentru aceasta capitolul “istoricul sãrii”).

Pentru viaþa de zi cu zi în gospodãrie oamenii au creat obiecte de uz casnic folosite
pentru pãstratul sãrii în stare solidã sau lichidã: “sãrãriþe”, “slãtinãu”, “toc pentru sare” (pen-
tru transportul saltinei), dar ºi “valãu” pentru animale, ciubere pentru sãratul cãrnurilor de
porc etc.

Obiectele de uz casnic ºi uneltele ºi obiectele mari folosite pentru pãstratul sãrii ºi
consumul ei au creat o adevãratã culturã a sãrii, care iatã cum am vãzut mai sus implicã ºi
conotaþii spirituale ºi de etnoiatrie cu implicaþii adânci în viaþa omului.

Mihai Dãncuº




