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Compus metalic cunoscut de către 
chimişti sub numele de clorură de 
sodiu, banala sare este o substanţă vitală 
pentru funcţionarea organismului uman, 
fiind totodată şi primul condiment şi 
conservant folosit de către om. Funcţia 
primară a sării este aceea a menţinerii 
echilibrului de lichide în corpul uman. 
Lipsit de sare acest echilibru este 
periclitat, iar organismul se află în pericol 
de deshidratare.

Toate funcţiile vitale, inclusiv impul-
surile nervoase şi bătăile inimii, depind 
de echilibrul corect între sare şi apă şi se 

poate spune, fără teamă de a greşi, că organismul uman este programat genetic să 
aibă nevoie de sare.

Oamenii au ştiut întotdeauna că sarea este indispensabilă vieţii, lucru exprimat 
cu claritate în secolul al VI-lea de către Isidor de Sevilla: „Nimic nu este mai necesar 
decît sarea şi soarele”. 

Sarea este prezentă din abundenţă în sol, oceane şi mări, dar în ciuda uriaşelor 
resurse, omenirea s-a aflat în faţa unor dificultăţi legate de aprovizionarea cu sare, 
datorate răspândirii neuniforme a resurselor. Obţinerea sării a fost o preocupare 
majoră a umanităţii pentru o lungă perioadă de timp şi aceasta datorită faptului că 
nu toate potenţialele surse au fost cunoscute, tehnologia de extragere nu era bine 
pusă la punct şi multă sare era irosită. De departe, cea mai dificilă problemă a fost 
aceea a transportului sării, o marfă foarte grea.

 Omul a învăţat să folosească sarea şi a devenit dependent de aceasta probabil 
în neolitic, când s-a făcut trecerea de la un regim alimentar exclusiv carnivor la o 
alimentaţie în care şi-au făcut loc produse vegetale (care conţin în general puţină 
sare). Creşterea ponderii produselor vegetale în alimentaţie şi utilizarea unei noi 
tehnici de preparare a hranei, prin fierbere, uşurată de apariţia ceramicii, au făcut 
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necesar consumul de sare provenit din alte surse. Acesta a fost practic momentul 
în care omul a devenit efectiv dependent de sare, vitală pentru supravieţuire. Cu 
toate acestea, au existat populaţii care nu au cunoscut sarea şi au dus o viaţă perfect 
sănătoasă, printre aceştia numărându-se aborigenii australieni, indienii americani 
şi inuiţii. Explicaţia este relativ simplă, aceste populaţii de vânători şi-au 
asigurat necesarul de sare din carnea şi sângele animalelor pe care le consumau. 
Un exemplu tipic l-au reprezentat masaii din Africa, ce îşi obţineau necesarul 
zilnic de sare bând sânge din venele vitelor pe care le creşteau.

 Producţia deliberată de sare a început după toate probabilităţile în neolitic, 
dar este posibil ca ea să fi fost colectată cu mii de ani înainte, chiar dacă numai 
de către comunităţile de pe coastele mărilor şi oceanelor. Substanţă vitală pentru 
supravieţuire, de neînlocuit, sarea l-a silit pe om să devină întreprinzător, să 
o caute, să inventeze tehnici şi unelte de extragere, să călătorească şi să facă 
negoţ, în ultimă instanţă, să se civilizeze. Sarea a devenit în timp unul dintre 
factorii cei mai importanţi ai economiei mondiale, mai puternic decât oricare altă 
substanţă alimentară (fireşte, cu excepţia cerealelor), comparabilă cu petrolul în 
zilele noastre Era un bun indispensabil pentru oameni şi animale. De ea depindea 
securitatea alimentară a unor populaţii întregi, care foloseau carnea şi peştele 
sărat.

 Importanţa pe care a avut-o sarea este relevată de faptul că termenul salariu 
derivă din cuvântul latin “salarium”, care a desemnat iniţial o „alocaţie” în sare pe 
care o primea fiecare soldat roman. Aceasta a fost înlocuită ulterior de o sumă în 
bani, pentru că sarea era un produs foarte ieftin în imperiu. În timp, termenul de 
salariu a început să fie folosit ca desemnând o plată pentru civili. Această plată în 
sare s-a păstrat ca o reminiscenţă în satul românesc în secolul al XIX-lea: „Când o 
femeie îţi toarce şi nu i-ai plătit bine, să-i dai sare. La tors se dă întotdeauna sare, 
pentru câtă putere i s-a dus femeii îmbălând tortul, căci altfel ai păcat”.1 

Necesitatea procurării ei şi schimburile comerciale intense astfel ocazionate, 
au făcut din sare un articol extrem de important, care a fost supus unor taxe, încă 
în Egiptul celor mai vechi timpuri, dar mai ales în China, unde a fost impus, în 
secolul al VII-lea î.Hr., un adevărat monopol pe sursele de sare şi de distribuţie. 

În Franţa, Charles de Anjou a instituit, în anul 1259, ruinătorul sistem al 
gabelelor. Numele sugerează o formulă de coerciţie şi îşi are originile într-un cuvânt 
german însemnând tribut2, dar, potrivit lui Margaret Visser3, rădăcinile termenului 
trebuie căutate în cuvântul arab „al quabala”, taxă. Regii Franţei sunt cei care au 
impus această taxă, răspândită în întreaga Europă, încă din sec. al XIV-lea. S-a 
afirmat că odioasa impunere a fost la originea multor revolte şi chiar a Revoluţiei 
Franceze şi în adevăr, una dintre primele măsurii luate în 1790 a fost abolirea 
sistemului. Aceasta doar pentru o scurtă perioadă de timp, pentru că taxele au fost 
reinstituite apoi, de către Napoleon, în 1804, fiind menţinute până în anul 1945. 

1  Elena Neculiţă Voronca, Datinile şi credinţele poporului român, Editura Polirom, Iaşi, 
1998, vol I, p.153.

2  Maguelonne Toussaint Samat, A history of food, Blackwell Publishers Ltd, Massachusetts, 
2000, p. 468.

3  Margaret Visser, Much depends on dinner, Grove Press, New York, 1986, p. 73.
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Putem fi siguri că aceste taxe nu au fost acceptate cu docilitate şi o istorie a sării ar 
trebui să arate şi partea nevăzută, aceea a contrabandei şi a exploatărilor ilegale.

Primul guvern european care a renunţat la taxa pe sare a fost cel englez, în anul 
1825, dar această măsură nu s-a aplicat în India, unde a fost impusă o ruinătoare 
taxă pe sare în 1863. Ea s-a dovedit însă extrem de nepopulară într-o ţară cu climat 
torid, unde majoritatea populaţiei avea un regim alimentar vegetarian monoton, 
care făcea necesar un consum sporit de sare.

Acest fapt a stimulat una dintre cele mai mari mişcări politice din India. În anul 
1930, Mahatma Gandhi a pornit în faimosul său marş, de mai bine de 300 de Km, 
către malul mării, unde, după ce a făcut o baie rituală, în compania aderenţilor săi, 
pentru a se purifica în apa sărată, a încălcat în chip simbolic legea, luând un pumn 
de sare cristalizată prin evaporarea apei de mare. Prin acest gest şi prin marşul său, 
liderul mişcării indiene a stîrnit o reacţie care a fost urmată de mii de indieni, iar 
englezii au fost siliţi să îl invite pe Gandhi la o conferinţă, în 1931, ca reprezentant 
al Partidului Congresului Indian. Acesta a fost începutul mişcării de eliberare a 
Indiei.

Rolul de agent de conservare care stagnează dezvoltarea bacteriilor şi împiedică 
distrugerea alimentelor a făcut din sare factorul esenţial în strategiile de preparare 
a alimentelor. Sarea a fost conservantul predominant până la începutul secolului 
al XIX-lea, când Nicolas Appert a descoperit o nouă tehnologie de prezervare, 
utilizând recipiente de sticlă pentru conserve. Treptat, odată cu apariţia industriei 
conservelor, dezvoltată mai întâi în Anglia, după deschiderea în 1813 de către 
Donkin, Hall şi Gamble a primei fabrici în care au fost conservate alimente 
utilizând canistre de metal,4 cu utilizarea gheţii (colectată în timpul iernii pentru 
conservarea peştelui, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, tot în Anglia) şi cu 
dezvoltarea primelor dispozitive artificiale de producere a gheţii, sarea a început 
să îşi piardă din importanţă în industria alimentară. Dar ea rămâne în continuare o 
substanţă care stă la baza a mai mult de 14000 de produse industriale.

Sarea a fost implicată, peste tot în lume, în principalele procese de conservare, 
inclusiv uscare, afumare, murare, fermentare. Chimia acţiunii de conservare a 
alimentelor nu a fost complet elucidată. Cert este că sarea e implicată în procesul 
fizic al osmozei, în urma căruia este eliminat sângele din carne sau apa din alte 
alimente, două medii care favorizează dezvoltarea bacteriilor. Deseori, oraşele 
sării erau şi centre de sărare a cărnii, dacă se aflau în interiorul continentului 
sau a peştelui, dacă erau situate la malul mării, pentru că sarea era conservantul 
cel mai folosit, în lipsa căruia oamenii ar fi suferit de foame. Vreme îndelungată 
în occidentul european, dacă ţăranii nu aveau suficient pământ, pentru a obţine 
nutreţul necesar supravieţuirii vitelor pe timpul iernii, le sacrificau la sărbătoarea 
Sfântului Martin, pe 11 noiembrie, le sărau carnea şi o puneau la păstrat în 
butoaie. Datorită preţului ridicat al sării, pentru a fi conservată, carnea trebuia să 
fie de bună calitate. Altminteri nu merita osteneala. Acesta a fost adevăratul motiv 
pentru care în evul mediu carnea de oaie era destul de puţin conservată în Anglia, 
sarea aducându-i o creştere a preţului de cca. 40%.5 

4  Sue Shephard, Pickled, Potted, and Canned, Simon & Schuster, New York, 2000, p. 236.
5  Reay Tannahill, Food in History, Three Rivers Press, New York, 1989, p. 176.
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Taxele au ridicat întotdeauna preţul sării. Până în secolul al XVI-lea, sarea era 
ţinută la masă în solniţe care erau adevărate obiecte de artă, încorporând figuri 
umane şi animale, ce reflectau importanţa pe care ea o avea. Solniţele au devenit 
mai mici şi mai simple pe măsură ce sarea s-a ieftinit şi a început să îşi piardă din 
statut. 

Influenţa regulilor religioase alimentare, care interziceau în Europa, în anumite 
perioade, consumul de carne, a determinat o creştere impresionantă a consumului 
de peşte în oraşele şi localităţile din interiorul continentului. Problema a fost aceea 
că peştele constituie unul dintre cele mai perisabile articole. El trebuie conservat 
rapid, iar sarea este esenţială în acest proces. Drept rezultat, s-a ajuns la folosirea 
pe cale extinsă a peştelui uscat, sărat sau în saramură, industrie care făcea necesare 
mari cantităţi de sare. Comerţul cu sare a fost o mare afacere, care nu a fost întreruptă 
niciodată, nici măcar de războaie. Rutele sării brăzdau întreaga Europă. 

Ţările protestante din nordul Europei au furnizat mari cantităţi de peşte sărat 
ţărilor catolice din sudul Europei, pentru consum în timpul postului Paştelui şi 
în restul anului. Nordul, în care pescuitul era foarte eficient, avea nevoie de sarea 
marină a sudului, pentru a trimite acolo heringul şi codul sărat. De la sfârşitul 
secolului al XV-lea, pescarii olandezi, englezi şi francezi au început să pescuiască 
codul din Newfoundland; acesta reprezenta cca. 60% din peştele consumat în 
Europa. Vasele erau încărcate cu sare din Spania şi Portugalia, după care traversau 
Atlanticul, Peştele odată prins era tăiat, curăţat şi sărat chiar la bordul vaselor. 

După toate probabilităţile, până la începutul secolului al XIX-lea, consumul 
de sare pe cap de locuitor se situa la un nivel extrem de ridicat, faţă de normele 
actuale. După Braudel, norma zilnică individuală în Franţa putea ajunge la 20 de 
grame de sare, dublul consumului actual6.

Totul a concurat la aceasta; tehnicile de prezervare a alimentelor, bazate pe 
utilizarea sării, dar şi prescripţiile medicale. La jumătatea secolului al XIV-lea, 
Magninus din Milan scria în lucrarea sa, Regimen Sanitas: sarea adaugă bunătate 
savorilor lucrurilor comestibile şi înlătură influenţa vătămătoare a umezelii 
indigeste. Prin urmare aceste alimente sunt gătite şi digerate mult mai uşor cu 
sare, decât în lipsa acesteia. Despre funcţia medicală a sării, scria la începutul 
secolului al XVII-lea, Joseph Duchesne, care oferă o descriere a calităţilor duale ale 
sării: gastronomice şi dietetice. Pornind de la medicina bazată pe un echilibru al 
umorilor din organism, el menţiona că: “sarea este fierbinte şi uscată prin natura 
sa, prin urmare virtuţile ei sunt de curăţire disolutivă, purgativă, constrictivă şi 
astringentă datorită faptului că ea consumă umezeala în exces din multe alimente 
cum ar fi carnea, peştele, fructele, pe care le fereşte de la distrugere. Prin urmare, 
sarea este printre lucrurile cele mai folositoare pentru consumul uman, fără de 
care nu poate supravieţui nimeni. Sarea singură este folositoare pentru asezonarea 
tuturor cărnurilor, care ar avea în caz contrar un gust sau o savoare neplăcută şi ar 
fi supusă stricăciunii în trupurile noastre”7.

6  Fernand Braudel, Structurile cotidianului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984, p. 238.
7  Jean Louis Flandrin, “Seasoning, Cooking, and Dietectics in the late middle ages”, în 

Jean Louis Flandrin, Massimo Montanari (coord.), A culinary food history, Columbia 
University Press, 1999, p. 318.
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Timp de zeci de mii de ani sarea a fost o substanţă plină de fascinaţie, o ciudată 
rocă comestibilă, singura consumată în mod direct de către om. Alchimiştii au 
văzut în sare însă, doar unul dintre elementele materiei, care nu reprezintă nici 
principiul masculin şi nici cel feminin, pentru ei sarea fiind pur şi simplu neutră. 
În simbolismul francmasonic însă, sarea reprezenta viaţa, principiul feminin, 
creativ, opus celui masculin, distructiv, reprezentat de către sulf. Ea aduce gust 
şi savoare vieţii, oamenii nu pot concepe viaţa fără ea, iar faimosul basm al lui 
Ispirescu, Sarea în Bucate, nu reprezintă decât una dintre numeroasele variante 
populare din care Shakespeare s-a inspirat pentru Regele Lear. 

Sarea este o substanţă stranie şi chiar periculoasă, puternic contradictorie, 
datorită calităţilor sale chimice. Ea conservă, dar nu e mai puţin adevărat că, 
în cantităţi mari, corodează, iar aceste contradicţii nu numai că-i intensifică 
puterea, dar o leagă şi mai mult de experienţa sacrului. În jurul sării s-a creat o 
simbolistică ce poate fi explicată atât prin origine (provine din mediul marin în 
care s-a dezvoltat pentru prima oară viaţa), cât şi prin utilizarea practică: inhibă 
dezvoltarea bacteriilor. 

Deoarece împiedică putrezirea şi este puternică, sarea este pură, copil al mării 
şi al soarelui, după cum spunea Platon, două importante simboluri ale purităţii. 
Aici trebuie căutate rădăcinile obiceiului evreilor de a freca copiii cu sare, obicei 
comun întregului Orient. Cu aceleaşi puteri purificatoare, sarea a fost, până de 
curând, o parte importantă a ceremonialului botezului în biserica romano-catolică, 
utilizată alături de apă, pentru spălarea păcatului originar. De aceeaşi funcţie de 
purificare pot fi legate ritualurile romane şi evreeşti, prin care victimele sacrificiilor 
erau frecate cu sare, înainte de a fi oferite ca ofrande zeilor şi respectiv divinităţii. 
Biblia consemnează aceeaşi practică: “toate prinoasele tale de pîine sară-le cu sare, 
să nu laşi jertfele tale fără sare, semnul legămîntului Dumnezeului tău, cu toate 
prinoasele tale adu Domnului Dumnezeului tău şi sare”8. Tot în aceleaşi scopuri, 
dar recurgând şi la funcţia de protecţie pe care o oferă sarea, ţăranii români o 
puneau în scalda cea dintâi a copiilor9. Copilul trebuie spălat cu apă sărată pentru 
a fi ferit de vrăji şi deochi. 

Sarea a fost utilizată ca metaforă de către Isus, care şi-a numit apostolii „sarea 
pământului”10, vrând să sublinieze că aceştia erau la fel ca şi sarea, de neînlocuit, 
în propagarea noii credinţe. În multe religii sarea este un dar al zeilor, un aliment 
sacru (în ebraica veche sau în limba malgaşă mâncarea sărată însemnă literal 
mâncare sfântă)11. Sarea crează legături extrem de puternice, frăţiile de cruce se 
realizează cu ajutorul pâinii şi al sării12.

Legătura care s-a creat între Dumnezeu şi evrei a fost o legătură specială întărită 
printr-un legământ al sării, o legătură sacră, care, la fel ca şi sarea, este indestructibilă. 
Legământul sării menţionat în Biblie relevă o realitate: prin aşezarea evreilor în 

8 Leviticul, 3, Cap.2.13.
9 Gheorghe Ciauşanu, Superstiţiile poporului român în asemănare cu alte popoare vechi şi 

nouă, Bucureşti, 1913, p. 310.
10  Matei, 5, 13. 
11 Fernand Braudel, op.cit., vol.1, p. 238.
12 Gheorghe Ciauşanu, op cit., p. 310.
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Ţara Sfântă, aceştia au trecut de la condiţia de nomazi, crescători de vite, care 
nu consumau prea multă sare, la aceea de agricultori, care şi-au modificat radical 
alimentaţia, în favoarea produselor vegetale gătite şi asezonate cu sare.

Sarea a fost asociată în multe zone ale lumii cu prietenia şi ospitalitatea, fiind 
oferită oaspeţilor alături de pâine (alt aliment cu valoare de simbol). În Rusia, 
termenul care desemnează ospitalitatea, „khleb sol”, înseamnă literal pâine sărată. 
Cele două alimente oferite împreună mediază practic întregul ritual de trecere, de 
integrare a străinului în cadrul comunităţii. 

Potrivit credinţelor româneşti „sarea e mama lui Dumnezeu, “sarea e dreptate, 
sfânta sare e sfânta dreptate”13, ceea ce explică prezenţa sării în actele rituale 
tradiţionale. Forţa ei constă în capacitatea magică de a ţine la depărtare duhurile 
rele. În satul românesc tradiţional cea mai importantă funcţie a sării este, de 
departe, aceea de protecţie: ”Sare să porţi în papuc, că nu se prind farmecele” 
sau “Când îţi trimite cineva pe necuratul, să te necăjească noaptea prin somn, să 
presări pragurile cu sare sfinţită, că nu se mai poate apropia”. Tot în acelaşi scop, 
era bine ca sarea să fie pusă pe fereastră14. Importanţa sării, ca articol necesar 
pentru creşterea animalelor reiese şi din alte credinţe: “Sare dacă-ţi fură de la vite, 
pot muri toate, e pricaz, îţi face între vite rău”15, “Când îţi fură sare de la oi sau 
de la vaci, ele vor muri”16. Afirmaţiile reprezintă o constatare practică, lipsite de 
sare animalele pot muri. Nu e lipsit de interes să menţionăm faptul că unii istorici 
au pus domesticirea vitelor pe seama legăturii de sare care s-a creat între om, ca 
furnizor de sare şi animalele care o primeau. 

 Caracterul ambivalent al sării este exprimat şi într-altă credinţă; sarea poate 
fi benefică, dar în acelaşi timp şi periculoasă: “Când se naşte copilul în casă, să 
nu steie sarea pe fereastră, căci nu poate veni îngerul, îi e drumul sărat. Ba chiar 
orişicând, să nu steie, căci fuge norocul, îi e drumul sărat”17. Ea poate îndepărta 
uneori spiritele bune, de aceea, în unele obiceiuri, ea este exclusă din componenţa 
aluatului: pe masa de ajun se pune o azimă nesărată; azima pentru mireasă (Cluj) 
sau turta copilului (Vâlcea) sunt, de asemenea, nesărate18.

De departe credinţa cea mai răspândită în lume estea aceea că vărsarea sării, 
este un semn rău, care atrage nenorocirea, exemplul cel mai relevant fiind Cina 
cea de taină a lui Leonardo Da Vinci, unde Iuda este pictat răsturnând solniţa cu 
sare. Superstiţia era atât de înrădăcinată încât, spune Saint Simon în Memoriile 
sale, marchizul de Montrevel, mareşal al Franţei, faimos pentru curajul său pe 
câmpurile de bătălie, a murit de spaimă când o persoană neîndemânatică a vărsat 
sare pe el. Soluţia de remediere a acestui pericol era relativ simplă, se aruncă sare 
peste umăr, pentru că se presupune că spiritele rele se adună în spatele celui aflat 

13 Elena Neculiţă Voronca, op. cit., vol 1, p. 153
14  Ibidem, p. 154.
15 Ibidem, p. 153.
16 Artur Gorovei, Credinţi şi superstiţii ale poporului român, Ed. Grai şi Suflet, Bucureşti, 

1995, p. 97.
17 Elena Neculiţă Voronca, op. cit., p. 154.
18 Ofelia Văduva, Paşi spre sacru. Din etnologia alimentaţiei româneşti, Ed. Enciclopedică, 

Bucureşti, 1996, p. 41
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la necaz. În egală măsură, era la fel de periculos dacă sarea familiei era furată: „sare 
dacă furi de la o casă, ai luat dulceaţa, ai luat folosul din casă”; „Acel care vrea 
sporul din casă vine lunea sau în zi de săc de ia sare şi apoi nu mai ai spori, merge 
la el. De aceea nu-i bine să dai luni nimic”19.

Risipirea necontrolată a sării sau furtul acesteia, înseamnă de fapt spargerea 
barierei protectoare a sării, crearea unei breşe prin care se poate strecura maleficul, 
ştiut fiind faptul că diavolul urăşte sarea, care este un dar al lui Dumnezeu. 
Concludentă, din acest punct de vedere, era credinţa din Moldova: „Pe necuratul 
cine îl are, îi dă mâncare nesărată. Ian să puie sare şi ar vedea! Doamne fereşte ce 
face!20.

19  Elena Neculiţă Voronca, op. cit., p. 153.
20  Ibidem, p. 155.


