
În evul mediu în toate regiunile din Europa unde se gãsea sare, dreptul de a exploata
îl avea regele sau principele acelui stat.

Exploatarea sinteticã a sãrii, de proporþii care sã permita exportul, s-a putut face în
Þara Româneascã numai dupã formarea statului feudal. Domnul muntean trebuia sã-si asi-
gure o sursã precisã de venituri, care o constituia, pe lângã altele, tocmai exploatarea sãrii.

Cea mai veche ºtire despre exploatarea sãrii în Þara Româneascã dateazã din 13 mar-
tie 1373, data scrisorii trimisã de regele Ludovic al Ungariei, comitelui Timiºoarei, prin care
îi porunceºte sã opreascã la Orºova importul sãrii din Þara Româneascã1. Acest lucru
dovedeºte cã exploatarea sãrii în Þara Româneascã este mai veche decât data de emitere a
documentului.

În secolul al XVII-lea în Þara Româneascã funcþionau în total ºase saline: Ocnele
Mari, Telega, Slãnic, Ghitioara, Teiºani ºi Ocna Micã lângã Târgoviºte.

Ocnele Mari2 un document de la 1408, vorbeºte de un “Anghel de la Ocnã care face danii
mãnãstirii Cozia”. Nu poate fi vorba decât de Ocnele Mari (Vâlcea), faptul este confirmat ºi
de un document din 19 iunie 14223 în care Radu Praznoglava întãreºte mãnãstirii Cozia ºi
Cotmeana, daniile fãcute de pãrintele sãu Mircea între altele ºi o ocnã la Ocnele de Sus. De
la aceastã ocnã provenea sarea de care vorbeºte la 1445 cronicarul burgund Wavrin. El îl
citeazã pe Vlad Dracul care vrea sã recâºtige de la turci cetatea Giurgiu pentru cã “Nicio
piatrã din acestã cetate nu e, care sã nu fi costat pe tatãl meu câte un bolovan de sare”4. Ocnele
de la Râmnic încep sã se numeascã Ocnele Mari (Val Ocna) începând cu sec. al XVI-lea5.

Ocna Micã (Mal Ocna) de la Târgoviºte este amintitã la 7 ianuarie 1517, într-un
docu-ment de la Neagoe Basarab, prin care acesta întãreºte mãnãstirii Argeº stãpânirea
asupra moºiei pe care se gãseºte Ocna Micã6.

Telega este pomenitã prima oarã la 16 aprilie 1562, într-o “carte” a lui Petru cel Tânãr
care confirmã mãnãstirii Drãghiceºti (adicã Mãrgineni) satul Telega “ºi vama de sare”7.

Ghitioara se gãsea pe moºia satului Aniniºul, din fostul judeþ Saac ºi apare sub numele
de “Vitioara”, Jitioara ºi mai des Ghitioara, este amintitã pentru prima oarã într-un
document din 15 iunie 15778. A fost închisã probabil în jurul anului 16809.

Teiºani era situatã foarte aproape de Ghitioara la apus de Vãlenii de Munte în fostul
judeþ Saac, este atestatã la 7 septembrie 168210.

Slãnic - aici operaþiunile de deschidere începuserã în 1689, documentul din 20 aprilie
168511 atestã cã Mihai spãtarul, fratele lui ªerban Cantacuzino achiziþionase un teren pentru
deschiderea unei noi ocne la Slãnic.Ocnele trebuiau sã funcþioneze cât vor da sare bunã “iar
de va ieºi sare rea ºi nu va umbla bine”12 se va închide.

La sfârºitul secolului al XVII-lea, la cele ºase saline se adaugã Ocna Sãraru - jud. Saac
foarte aproape de ocna Ghitioara. Avem date puþine despre funcþionarea acestei ocne dar
într-un document din 20 decembrie 1705 se hotãrãºte închiderea ei odatã cu cea de la
Ghitioara întrucât “fiind ocne multe ºi sã scotea sare multã, care neputându-se vinde cu preþ
bun, venitul sãrii ºi al domniei fiind la scãdere”13.
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În secolul al XVIII-lea exploatãrile de sare nu scad, dar Ocna Micã îºi înceteazã acti-
vitatea. Documentele din 7 aprilie 1774 spun “... acele ocne acum sunt astupate ºi nu mai
umblã”14.

Faptul cã nu se mai deschid noi saline se datoreazã mai ales exploatãrii de la Slãnic,
unde  era sare “din destul” ºi de bunã calitate si a cãrei exploatare nu a încetat nici astãzi.

Domnul era stãpânul sãrii, ce se scotea din ocnã - sarea era “domneascã”, iar
proprietarul suprafeþei de sub care se afla ocna avea dreptul la dijmã “sã ia zecimala din 10
bolovani un bolovan ºi den mari ºi den mici ºi den sare mãruntã, însã sã aibã voie sã-ºi ia dijma
din sare tot pre luni, den lunã în lunã”15.

Stãpânii moºiei nu aveau nici un drept de proprietate asupra zãcãmântului de sare.
Darea pe care o primeau stãpânii moºiilor în sec. XV-XVI era de 3% din sarea extrasã. Astfel
în timpul lui Radu cel Mare Mãnãstirea Dealul primea 3% de la Ocniþa (Ocna Micã). În 1715
ªtefan Cantacuzino16 revine asupra dãrii din 10 bolovani. Se pare cã practica era mai veche.

Aceastã dijmã se putea ridica uneori la peste 30.000 ocale pe an (aproximativ trei
vagoane) dupã cum deducem din cei 700-800 de bolovani pe care-i lua mãnãstirea Hurez ºi
care reprezentau doar jumãtate din zecimala sãrii ocnelor de la Ghitioara ºi Sãraru. 

Dreptul domniei supra sãrii aflate în pãmânt este confirmat ºi de ºtiri mai târzii din
sec. XIX.

În 1820, Ignatii Iacovenco, secretar al Consulatului rus la Bucureºti, menþioneazã “toate
bogãþiile subsolului nu sunt proprietatea celui ce stãpâneºte pãmântul, ci ale gospodarului”17.

Proprietarii asupra zeciuielii din sarea ocnelor îl aveau unii boieri ºi câþiva moºneni.
La sfârºitul sec. al XVII-lea ºi primele decade al sec. al XVIII-lea proprietatea moºneneascã
se stinge complet, întrucât pãmântul pe care erau deschise ocnele sunt închinate de stãpânii
lor mãnãstirilor ºi spitalelor sau bolniþelor.

În general, stãpânul unei moºii cu ocne de sare trebuia sã fie un protejat al domniei -
un mare feudal (boier sau mãnãstire), deschiderea ºi funcþionarea unei ocne pe o moºie se
putea socoti ca o rãsplatã din partea domnului faþã de stãpân prin dijma pe care i-o acorda.
În cursul secolului al XVII-lea boierimea reuºeºte sã înlãture vechea stãpânire a obºtilor
þãrãneºti asupra moºiilor cu sare.

Una din cele mai vechi menþiuni cu privire la tehnica extragerii sãrii în Þara
Româneascã o avem de la Paul de Alep, care spune “în Þara Româneascã  ºi Moldova sunt
ocne în munþi ºi mine pe sub pãmânt de unde se taie <sare> în bolovani mari”. Sarea este ca
piatra neagrã de Alep, dar zdrobitã se face ca zãpada, femeile o vând întotdeauna în pulbere
la târguri. Însã tãierea ei este foarte grea18. 

În 1780 Roicenich, cãlãtor prin Þara Româneascã ºi Moldova spune “solurile se sapã
foarte adânc. Lucrãtorii fac douã deschideri, una perpendicularã ºi alta oblicã. La oarecare
adâncime, în gura celei dintâi se aºeazã un grãtar de fier pe care se ard cantitãþi mari de lemne
cu scopul de a schimba ºi purifica aerul din salinã. Cealaltã deschidere serveºte de ieºire pentru
lucrãtori. Aceºtia taie bucãþi mari de sare în greutate de un chintal, pe care le scot afarã prin
deschiderea perpendicularã cu ajutorul <burdufelor> de piele de bivol fixat pe funie. În minele
adânci evacuarea apelor era o mare problemã, multe mine erau închise din acestã cauzã”19.
Erau folosite diferite sisteme de evacuare, cu lanþ cu cupe, cu þevi pe care circulã un lanþ cu
bile (supape) precum ºi diverse sisteme de pompe cu piston pe lângã extracþia cu burduful
de piele.

“Noaptea se taie acest mineral, iar ziua se scotea la suprafaþã. Fiecare piatrã e o bucatã
mare, în greutate cam 200 pânã la 300 oca. Aceºti bolovani sunt scoºi cu frânghii lungi de
lucrãtori cu ajutorul unei maºini miºcate de cai”20, crivac. Încã din Evul Mediu Timpuriu
extracþia sãrii din puþ, se fãcea cu ajutorul unui vârtej manual ca la fântâni. Vârtejul era
acþionat de la 1,2 sau 3 oameni. În Evul Mediu la toate salinele se introduce extracþia cu
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vârtejul (crivacul) pus în miºcare cu ajutorul atelajului cu cai. Vârtejul cu vertical era
cunoscut ºi folosit încã de pe vremea romanilor. Folosirea atelajului s-a introdus mult mai
târziu. Folosirea vârtejului cu cai la extracþia sãrii, a mãrit producþia salinelor ºi a permis
adâncirea camerelor de exploatare, mãrind durata de extracþie. Salinele aveau la suprafaþã o
incintã planã, unde era instalatã casa vârtejurilor, de obicei acoperitã, precum ºi ateliere,
depozite ºi magazii. Galeriile de transport se lungesc, puþurile de minã sunt mult mai
adânci.Studiile inginereºti privind exploatarea sãrii în þara noastrã aratã cã profilul gropilor
de sare, în plan vertical, a cunoscut la noi trei aspecte, acela de con, de clopot ºi de butelie21.
La extracþia sãrii participau mai multe categorii de lucrãtori specializaþi. Munca în ocnã se
fãcea de ciocãnaºi, meºteri ºi mãglaºi, plãtiþi în naturã ºi bani.

Metodele de exploatare a sãrii cunosc o perfecþionare lentã ºi în paralel se produce o
mare diferenþã a categoriilor de lucrãtori. Astfel la sfârºitul secolului XVIII-lea sunt amintiþi:
gurarii - cei care supravegheau funcþionarea crivacului, bãtãturaºii - cei care strângeau sarea
mãruntã din fundul ocnei. La aceºtia se mai adãugau o serie de lucrãtori a cãror muncã se
lega de exploatarea sãrii, ºi anume: dulgherii, fierarii, lumânãrarii, dar ºi funcþionarii -
scriitorii de sare ºi gramãticii - cei care notau cantitatea de sare, cantaragii, curierii, vameºii,
chelarii (magazioneri), someºii (casieri) ºi alþii.O categorie distinctã o formau: strãjerii sau
dorobanþii (paznicii osândiþilor)22. Creºterea numãrului de lucrãtori dar ºi perfecþionarea
acestora s-a fãcut încet dar fãrã oprire. Importanþa crescândã a mineralului o cerea, cãci cum
spunea plin de înþelepciune Ion Simionescu profesor la Universitatea din Iaºi la începutul
sec. al XX-lea “Se bat oamenii dela sare, cum s-ar bate dela aur sau pietre scumpe...Un petec de
pãmânt sãrat, ori un drum bãtut de caravanele care transportau sare, dau loc la încãierãri
sângeroase, întocmai ca ºi câmpurile cu diamante ori locurile de cãrbuni”23.
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