
Transportul ºi comercializarea tradiþionalã a sãrii constituie o componentã esenþialã a
vieþii comunitãþilor umane ºi din arealul nostru cultural. Se poate vorbi astfel de ceea ce tot
mai mulþi autori numesc “drumurile sãrii”.

Drumurile sãrii fac parte din categoria mai largã a drumurilor strãvechi, tradiþionale.
Dar aceste drumuri ale sãrii s-au format cu timpul oarecum independent de alte cãi sau iti-
nerarii economice, multe dintre ele fiind considerate conexe drumurilor pastorale. Pe unele
trasee principale de altfel, chiar coincideau, pe altele secundare fãceau anumite joncþiuni.
Unii etnografi  susþin însã cã nu trebuie sã se confunde drumurile sãrii cu drumurile pas-
torale, primele având un caracter  net economic, de cãi de negoþ, celelalte un caracter itin-
erant, de cãi de acces la pãºunea din munte  sau luncã, chiar dacã uneori drumurile pastorale
constituiau ºi matca unor drumuri de negoþ pentru bâlciurile, iarmaroacele ºi târgurile de pe
traseele lor.

Printre cãile mai avantajoase pentru transport ºi comerþ tradiþional se numãrã ºi
râurile urmãrind trasee intra ºi extracarpatice ; pe cursurile lor au fost transportate de-a lun-
gul secolelor, produse deficitare în unele zone, cum au fost sarea sau lemnul, ºi mai greu de
cãrat cu cãruþe, care sau alte mijloace de transport în unele zone cu cãi de acces terestre greu
practicabile ºi mai costisitoare.

În Þara Românescã medievalã, existând mai multe puncte de exploatare a masivelor
de sare - ºi traseele terestre ale drumurilor sãrii erau diferite, coborând spre Dunãre; unul
de-a lungul Oltului pânã la Caracal, de unde se ramifica în câteva drumuri secundare care
ajungeau fiecare în parte la Bechet, Corabia ºi Islaz; o altã ramurã a drumului ducea prin
Craiova la Calafat. Pe dreapta  Oltului, pornea drumul de la Ocna Mare continuând prin
douã ramificaþii spre Zimnicea ºi Giurgiu. Din dreptul ocnelor de sare aºezate în bazinul
Teleajenului ºi al Prahovei, coborau drumuri spre Dunãre, la Giurgiu, la Slonul de la Greaca,
la Olteniþa, spre bãlþile Cornãþelului, spre Cãlãraºi ºi Brãila.

În Transilvania, se remarcã detaºat un drum strãvechi al sãrii, care cobora pe Mureº
de la Uioara spre Alba Iulia ºi Deva, iar de aici spre Ilva, Lipova ºi Arad; se desprindeau apoi
douã drumuri secundare, unul dintre ele paralel cu râul Streiul pãtrundea adânc în satele de
munte din Þara Haþegului ºi altul paralel cu apa Cernei care pãtrundea în Þara Pãdurenilor.

Dacã  exploatarea sãrii era riguros organizatã ºi supravegheatã de autoritãþile fiecãrei
provincii istorice româneºti, prin arendaºii exploatãrilor,  “contraccii ocnei”, de obicei aceº-
tia nu neguþãtoreau direct sarea extrasã ci o vindeau “chirigiilor”, care transportau ºi revin-
deau pietrele de sare, bulgãrii, bulzurile sau bolovanii. Prin cãmãraºul ocnei, care era
reprezentantul autorizat al eforiei  exploatãrilor, se vindea la gura ocnei sarea, fie contrac-
cilor, fie chirigiilor în acord cu prevederile acelui Otcup  al ocnelor. Chiriagiii se diferenþiau
dupã modul în care transportau sarea în: spãtari sãrari, care cãrau sarea pe spate în desagi;
cãlãreþii sãrari, care cãrau sarea  în coºuri de nuiele, plase din funii împletite sau desagi, pe
cai de povarã, cãruþaºi sãrari  care transportau bulgãrii de sare în care, cãruþe mari sau mici
ºi plutaºii sãrari care transportau sarea cu plutele pe apã.   

Spãtaºii ºi cãlãreþii sãrari transportau sarea mai ales pe drumurile de sub munþi, prin
satele de la poalele lor, pe plaiuri ºi pe poteci puþin cunoscute. Cei mai necãjiþi erau desigur
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spãtaºii sãrari care obiºnuiau sã ducã sarea cu piciorul prin coclauri de munte, prin desiºurile
pãdurilor. 

Cea mai largã categorie de chirigii erau cãlãreþii sãrari numiþi în documentele vechi ºi
cãlãreþi de sare. Ei transportau sarea pe drumuri sau poteci, bulzuri sau bulgãri purtaþi în
desagi, lese sau coºuri din nuiele sau plase din funii, cumpãnite peste cai de munte (sau
catâri). Aceste plase ºi harnaºamentul animalelor de povarã erau adaptate transportului spe-
cial. Încãrcãtura era acoperitã cu þoluri sau alte þesãturi pentru a apãra bulgãrii sãrii de
ploaie, burniþã, ceaþã sau rouã. Cãlãreþii sãrari erau bine organizaþi ºi când transportau în
caravane, aveau în fruntea lor un staroste. Uneori, apãreau ºi incidente între cãlãreþii sãrari
ºi paznicii plaiurilor Carpaþilor.

Prin intermediul acestor chirigii ai sãrii se aprovizionau satele ºi pãstorii din zonele de
sub munte în Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Maramureº; multe drumuri
treceau prin zona de graniþã habsburgicã apoi austro-ungarã în epoca premodernã ºi mo-
dernã, precum ºi prin unele sate de pe versantele nordic ºi vestic ale  Carpaþilor Meridionali,
între Jiu ºi Dunãre. 

În Moldova, regiunea Buzãului, Râmnicului Sãrat, având sarea stratificatã la suprfaþa
solului, era lãsatã localnicilor ºi vecinilor în schimbul unei contribuþii, numitã “sãrãrit” sau
“sãrãritul munþilor”, sã extragã sau sã taie acest produs în folosul lor.

Transportul sãrii dinspre regiunile imediat submontane în zona de câmpie se realiza
pe aºa-numitele “drumuri de apã”, prin intermediul plutãritului. Plutãritul ca sistem ºi soluþie
tehnicã de transport este cel mai vechi mijloc de transport pe ape pentru toate categoriile de
produse economice ºi s-a practicat în unele zone pânã la mijlocul sec. XX. Despre cãrãuºia
pe ape, avem informaþii încã din primele secole ale primului mileniu d.Hr. când în Dacia
romanã, spre exemplificare, existau aºa-numitele colegii organizate pe teritoriul Transilva-
niei, care se ocupau exclusiv cu transportul pe apã: colegiul luntraºilor-nautorum, colegiul
plutaºilor-dendrophorum ºi colegiul utricularilor. Aceºtia fãceau transporturi mai ales pe
Mureº, dinspre podiºul Transilvaniei spre Câmpia Panonicã. Luntraºii transportau mai ales
sare, plutaºii lemne, iar utricularii diferite produse pe un fel de platforme sub care se legau
burdufuri de piele umplute cu aer.

Vechimea transportului sãrii pe apã este atestatã în perioada medievalã de docu-
mentele cancelariei regilor maghiari; aflãm cã  la 1222, regele Andrei al II-lea reglementa
astfel transportul sãrii: “Andrei, din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, Dalmaþiei,
Croaþiei...am mai îngãduit ziºilor fraþi [cavalerilor teutoni] sã þinã liber pe râul Olt ºase nãvi, pe
râul Mureº alte ºase, care sã ducã sare prin tot regatul nostru la mers în jos, iar la venit în sus sã
aducã alte lucruri”. Un alt document din 1233, reglementa preþurile cu care se comercializa
sarea: “Iar preþurile sãrii sunt acestea: pentru fiecare tyminus [zece mii de pietre de sare] sã se
plãteascã bisericilor 8  mãrci ... iar pentru bolovanii de sare de apã [transportatã pe apã] mai
mari, datorãm mãnãstirii din Igriº 26 mãrci pentru fiecare tyminus, iar bisericii din Arad 25
[mãrci], deasemenea pentru fiecare tyminus. Iar pentru bolovanii de sare terestrã [transportatã
cu carele] vom da o marcã pentru o sutã de pietre de sare”.  Cãlãtorii strãini aflaþi în trecere
pe meleagurile româneºti aduc ºi ei unele mãrturii legate de transportul sãrii. Marele cãrtu-
rar umanist de origine românã Nicolaus Olahus, la mijlocul secolului XVI mãrturisea: “sarea
care se sapã ºi se taie în Transilvania obiºnuieºte sã fie transportatã cu luntrea  pe cele douã râuri
Mureº ºi Someº pânã la râul Tisa ºi de aici sã fie distribuitã ºi datã în vânzare prin toatã Ungaria.
Iar cea din Maramureº este cãratã, parte în care trase de 16 boi ºi mai bine, parte  în nãvi pânã
în pãrþile de sus ale Ungariei”. Deasemenea, Anton Verancsics, în prima jumãtate a secolului
XVI afirma cã: “Arieºul are un curs navigabil de-abea patru mile ungureºti de la oraºul Turda
pânã la Mureº. Someºul îl are cu mult mai lung de la oraºul Dej pânã la Tisa (ºi un oraº ºi
celãlalt sunt vestite prin ocne) ºi bolovanii de sare sunt transportaþi de pe acel râu al Arieºului
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spre Mureº ºi de pe Someº pe Tisa”.
Bella al IV-lea acordã cavalerilor ioaniþi în 1247 dreptul de a duce sare spre folosinþa

þãrii ºi a pãrþilor dinspre Bulgaria, Grecia ºi Cumania, din orice ocnã a Transilvaniei, iar
Ladislau al IV-lea, a întãrit capitlului din Alba Iulia dreptul de a lua douã treimi din vama de
sare  de la Vinþu de Jos, sare purtatã pe apã, când coboarã  pe Mureº cu luntrea.

Documentele medievale aratã cât de importantã era în trecut circulaþia ºi buna
gospodãrire a sãrii. Cronicarul cãlãtor francez Jean de Warvin - spre exemplu - consemna  cã
Mircea cel Bãtrân ar fi clãdit cetatea Giurgiului plãtind pentru fiecare bloc de piatrã adusã
de pe malul drept al Dunãrii, câte un bloc de sare. 

Pentru epocile premodernã ºi  modernã (sec.XVIII-XIX), din informaþiile de arhivã,
cercetãri de teren ºi reminiscenþe folclorice, ni se confirmã deasemenea, existenþa a douã
drumuri principale pe apã, folosite de plutaºi pentru transportul bulgãrilor de sare: unul în
Câmpia Transilvaniei, altul între Carpaþii meridionali ºi Dunãre, primul pe Mureº, al doilea
pe Olt; cel de pe Mureº pornea de la Ocna Mureºului, cobora spre Alba Iulia, Deva ºi Lipova
ajungând la Tisa, iar cel de pe Olt, cobora de la Ocnele Mari spre Slatina, Caracal pânã la
Dunãre. În Moldova, plutele cu sare porneau de la Târgul Ocna, pe Trotuº, coborând pe apa
Siretului pânã la Dunãre. Etnograful I. Vlãduþiu, afirma cã pe Bistriþa moldoveneascã cu
plute coborau adesea  ºi locuitorii din amonte iar uneori se transportau vite, mai ales boi ºi
cai, piatrã pentru construcþie ºi piatrã de var, diferite gresii, lânã, brânzeturi, sare ºi altele.
Alteori, de pe plutele vândute se obþineau banii pentru cumpãrarea din marile târguri a altor
produse ºi animale necesare.

Drumul transilvãnean al sãrii pe apã, era mai lung, bine amenajat pentru navigaþie,
prevãzut cu opriri din loc în loc, amenajate cu  schele ale sãrii, unde se practica negoþul.

Tehnica specialã ºi ingenioasã cu care se construiau plutele folosite pentru transportul
sãrii, presupunea ridicarea unui pat de bârne cu cel puþin o jumãtate de metru deasupra
plutei, astfel încât umezeala sã nu altereze sau sã îngreuneze produsele transportate, ci dim-
potrivã trebuiau sã fie aerisite continuu pe aceastã platformã suspendatã.

Orbán  Balázs, precizeazã cã pe Valea Topliþei Mureºului Superior, exista un gater al
satului care tãia scânduri speciale pentru “vasele de sare”,  lungi de 12  braþe.

Plutaºii sãrari mai transportau ºi sare zdrobitã sau chiar saramurã în butii sau fedeleºe
pe care o schimbau în naturã pe unele produse agricole deficitare (grâu, secarã, mei), dar
pentru cãrãuºie, mai ales pe distanþe mai mari de obicei, plutaºul primea platã sau dijmã.

Din punct de vedere etnic ºi social, majoritatea plutaºilor din Transilvania erau români
iobagi, dar practicau plutãritul ºi secuii din zona Mureºului ºi Oltului Superior, uneori for-
mând echipaje mixte. Conscripþia Urbarialã Toplicza de la 1785,  prevedea obligaþiile ioba-
gilor români în plute pentru nobilimea maghiarã. Deasemenea, plutaºii erau obligaþi sã
plãteascã vamã în foarte multe locuri, de la care încercau uneori sã se sustragã, însã plutãri-
tul era foarte bine organizat, existând ofiþeri însãrcinaþi cu supravegherea ºi buna rânduialã
a negoþului pe plute.

Pe lângã importanþa economicã, plutãritul integrându-se în activitatea comerþului, aºa
dupã cum afirma ºi istoricul N. Iorga, avea sensuri mult mai largi “constituind schimburi de
produse, dar ºi un schimb de cunoºtinþe, un fel de a uni între ele diferite naþiuni”.

Multã vreme, plutãritul într-adevãr fãcea parte din peisajul etnografic caracteristic
vieþii cotidiene, a zonelor cu ape mari din þara noastrã, fenomenul nefiind unic în aceastã
parte a Europei, cunoscut fiind ºi în Cehoslovacia ºi Polonia, generând forme proprii în cul-
tura popularã din þãrile respective . 

Cercetãrile etnografice recente de teren, au scos în evidenþã noi aspecte legate de
transportul ºi comerþul tradiþional al sãrii în zona Mureºului Superior ºi Vãii Gurghiului. 

Socotind târgul ca loc de confluenþã economico-socialã ºi un prilej de comunicare
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între participanþii provenind din diferite zone învecinate, la târgul tradiþional de Duminicã
în comuna Deda, jud. Mureº, aflãm cã sarea în drob sãtenii o procurau de la secuii din Praid,
care o aduceau în trecut cu cãruþele cu coviltir, mai recent cu camioane sau maºini de teren,
fiind uºor identificabili comercianþii la strigarea prin sat “Hai la sare!”; unii cumpãrau ºi de
la Solovãstru sare la drob, pentru oi, dar aceea era neagrã, de mai slabã calitate ºi nu prea se
cãuta. În trecut, în locul sãrii foloseau saramurã adusã de la  Sãcalu de Pãdure, sat aparþinã-
tor comunei Brâncoveneºti, pe care o transportau în fedeleºe ºi cu care stropeau fânul pen-
tru animale, o foloseau în alimentaþie pentru prepararea mãmãligii, la murãturi ºi altele.
Saramura se mai transporta cu vase din doage ºi de la un izvor din hotarul satului Ruºii
Munþi cu satul Filea.

La Sãcalu de Pãdure, sat aparþinãtor com. Brâncoveneºti, aflãm de la un localnic  fap-
tul cã la murãtoarea din Pãdurea Sãcalului, la locul numit “Comorile”, erau  amenajate cãsuþe
din bârne de 4 x 4 m, pentru  fiecare dintre satele din vecinãtate: Dumbrava, Râpa de Sus,
Porceºti, Vãleni, Lueriu; fiecare sat avea câte douã zile pe sãptãmânã, program pentru
aprovizionare cu saramurã. Cãsuþele se þineau încuiate ºi erau deschise de câte un respon-
sabil, cãmãraº al fiecãrui sat; la interior cãsuþele aveau câte douã fântâni zãgãzuite cu grinzi
de stejar ºi erau prevãzute cu câte un scoc (jgheab), prin care se scurgea în vasele din doage,
saramura. În perioada comunismului, cooperativele agricole din zonã îºi aprovizionau
grajdurile, saivanele, cu droburi de sare aduse de la Praid, la început cu cãruþele secuilor,
apoi cu camioanele.

Pe drumul de la Gurghiu la Ibãneºti Pãdure, sat aparþinãtor comunei Ibãneºti, ciobanii
relateazã cã se aducea sarea de la Praid de cãtre secui, pe drumul de la Remetea prin
Lãpuºna, pentru  cã aceasta era consideratã de mai bunã calitate faþã de  cea de la Orºâua
(Orºova), din apropiere, care e mai “spoioasã”. 

La Ibãneºti, sãtenii mai sãraci nu cumpãrau ci sãpau sarea drob “pe gratis” la Orºova,
sat al comunei Gurghiu, fiind repartizate aici, pentru “exploatare” ºi la murãtoare, o parte din
satele de pe Valea Gurghiului. Cândva, sarea drob se aducea de secui, pe alt traseu, prin
Valea Gâtii dinspre Lãpuºna.  Astãzi însã, se aduce de la Orºova, dar mai greu, în urma sur-
pãrii unui deal, fiind mai dificil de sãpat droburi din munte. Mai aduc droburi de sare ºi
murãtoare de la Orºova doar cei care au cãruþe sau maºinã precum ºi unelte de sãpat,  ceilalþi
sãteni cumpãrând-o de la magazin. 

La Dulcea, sarea în drob se sãpa gratis ºi se aducea de la Orºova. Azi însã, localitatea
se aprovizioneazã prin secuii care o aduc de la Praid (pentru cã pe la Remetea se urcã greu).
Pentru a aduce sarea de la Orºova se întovãrãºeau mai mulþi sãteni, deoarece era nevoie de
unelte ºi forþã de muncã pentru sãpat în munte. 

Exemplele prezentate mai sus reprezintã aspecte referitoare la exploatarea, trans-
portul ºi comerþul sãrii, cu privire specialã la zona Mureºului Superior ºi a Vãii Gurghiului,
necesarã fiind în continuare cercetarea ºtiinþificã interdisciplinarã pentru a se putea elabora
un studiu comparativ cu alte zone, în care mai sunt prezente asemenea manifestãri saline
însoþite de fenomene etno - culturale interesante, care credem cã meritã sã intre în circuitul
ºtiinþific, contribuind astfel la o mai bunã cunoaºtere a fenomenelor legate de cultura ºi civili-
zaþia tradiþionalã.

Considerãm cã reconstituirea drumului sãrii este în mãsurã sã cartografieze traseele
urmate dealungul timpului prin folosirea sistemelor ºi tehnicilor tradiþionale de transport, cu
o pondere deosebitã în cadrul modelului comerþului popular în arealul carpatic ºi
extracarpatic, în mãsurã sã surprindã complexitatea fenomenului de circulaþie a valorilor de
naturã economicã în raport cu relaþiile interumane stabilite între participanþii la diferite
forme de manifestare etnoculturalã.
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