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Introducere

Orașul Slănic Prahova este situat în Subcarpații 
de Curbură, fiind un areal semnificativ din punct de 
vedere al extracției de sare, dar și ca stațiune balneo-
climaterică. Prima atestare documentară a Slănicului, 
datează de la începutul secolului al XVI-lea, însă 
Nicolae Iorga în lucrarea sa ,,Tratatul de Istorie al 
României” , precizează că exploatarea ocnelor slănicene 
ar data din cele mai vechi timpuri. În multe puncte 
ale Slănicului, au fost descoperite numeroase vestigii 
arheologice, datând din epoca bronzului (pumnale, 
săbii, topoare). În nordul orașului, există un munte 
format din tuf vulcanic, numit Piatra-Verde, aici fiind 
descoperite urmele unei cetăți dacice.

Orașul Slănic este situat pe un imens masiv de sare, 
care s-a format de-a lungul a milioane de ani. Geologii 

spun că aici și în toată zona de sud a României, ar fi 
existat Marea Tetheys, iar în urma dispariției acestei 
mări, a rămas acest masiv de sare.

Denumirea Slãnicului apare la începutul sec. al 
XVI –lea în registrele vigesimale din Braşov. Acestea au 
înregistrat care cu mãrfuri din Slãnic alãturi de 71 de 
care din satele vecime (Homorâciu, Plopeni, Teişani, 
Vãleni). Slavii au numit aşezarea ,,Slăniku”, însemnând 
târg de sare, în timp ce în bulgară Slănic înseamnă 
bulgăre de sare.

Satul slănicean, ca orice sat din vechime, era un 
fenomen social complex ce cuprindea laolaltă trei 
elemente distincte: o ,,populaţie”,  o ,,vatră de sat” şi 
un ,,trup de moşie”.

Spaţiu mitic, învestit cu sacralitate, satul ca topos 
şi organizare socială este perceput de comunitatea 
rurală arhaică drept un microcosmos, locuit, clădit şi 

Narrative Transpositions of the Toponymical Legends in the Area of Slănic Prahova

The article approaches the origins of local culture in the area of Slănic Prahova, especially the legends of 
the analyzed area. The legend can be performed in a variety of reportable environments without age and gender 
differentiation. There is an interdependence between the function, the story situation and the legendary environment 
of the legend. The deciphering of the Slănic Prahova area has been achieved through an urban ethnology investigation 
that has given the site its unique profile status. The field researched reveals an area known since antiquity, due to the 
exploitation of the salt, but also of the historical personalities who have been involved in the development of this area.

 The article only focuses on the segment of the legend that outlines a heavily loaded area from the historical and 
folkloric point of view and which will give authenticity to the Slănic Prahova area and is the first ethnological case 
study in this area based primarily on the oral information, on several documents in the manuscript.
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sale nu li se solicită ajutorul magic. Pe de altă parte, 
naraţiunea în sine nu urmăreşte un efect magic asupra 
celui care o ascultă, asemenea decântecului, colindelor 
sau versurilor de pluguşor. De asemenea, legenda nu 
presupune o investitură magică a povestitorului, pe 
care o aflăm însă în cazul decântecului. Legenda nu este 
legată de forme, de spaţiu sau timp ritual, constituind 
circumstanţa categorică a versurilor de pluguşor sau a 
colindelor, şi nu dezvoltă într-un plan complementar 
inventarele de obiecte şi gesturi rituale pe care le 
solicită decântecul, sau cel puţin spectaculoasele 
versuri ale sorcovei. Dintr-o altă perspectivă, legenda 
nu urmăreşte o eficacitate practică, deoarece nu are 
calitatea de a pecetlui prin conversiune simbolică un 
eveniment social, asemenea oraţiilor de la naştere, a 
celor nupţiale sau funebre.  

Limbajul legendei, spre deosebire de basm, 
este apropiat de cel uzual. Pe de altă parte, ritmului 
narativ lent din basm îi corespunde în legendă un 
ritm mai rapid, povestitorul ajungând mai repede la 
deznodământ. Un aspect important al legendei îl 
reprezintă formula de început, care se deosebeşte de 
cea a basmului şi a povestirii. Legenda poate începe 
cu formulele: ,,În vremuri de demult”, ,,Mai demult”, 
,,De mult”, ,,La începutul lumii” etc., evenimentul epic 
fiind fixat într-un timp neprecizat, pe când basmul sau 
povestirea au formule specifice de tipul: ,,A fost odată 
ca niciodată. Pe vremea când se potcoveau puricii cu 
nouăzeci şi nouă de oca de fier şi săreau până la cer…”, 
de această dată evenimenul epic fiind localizat într-un 
moment precis.

În legendă există o relaţie între un prezent al 
povestirii-,,acum”, ,,în ziua de astăzi” şi un trecut al 
evenimentului- ,,atunci”, ,,demult”. Conexiunea dintre 
cele două timpuri este o normă specifică legendei, iar 
povestitorul are o atitudine prudentă de tipul ,,se zice 
că…”. 

Ca şi basmul, balada sau colindul, legenda nu este 
altceva decât o formă poetică de asumare a vieţii; dar 
dacă, prin convenţia sa estetică, basmul propune evaziuni 
din realul vieţii immediate, legenda, dimpotrivă, 
rămâne fascinată de formele realului din lumea 
înconjurătore cărora prin retroversiune poetică, le oferă 
semnificaţii. Marile interogaţii cu privire la începutul 

şi sfârşitul lumii, cu privire la puterile necunoscute 
bănuite că s-ar ascunde în formele aparente ale vieţii de 
dincolo de acestea, timpul şi evenimentele înregistrate 
prin scurgerea sa, complexitatea morfologică a lumii 
vizibile, oferă subiectele legendelor. Adesea însă, 
cum se întâmplă mai cu seamă în cazul legendelor 
hagiografice, religioase, subiectele fiind împrumutate 
dintr-un fond biblic.   

Legendele Slănicului între mit şi realitate

Slănicul este recunoscut ca o staţiune balneo-
climaterică, în care se află şapte lacuri cu apă sărată şi 
anume: Baia Baciului, Baia Porcilor, Baia Verde cu cele 
trei lacuri şi Baia Roşie, dar si cele două mine de sare, 
una din care se extrage sarea şi cealaltă transformată în 
sanatoriul antiasmatic, în care anual vin oamenii să-şi 
trateze afecţiunile respiratorii. 

Baia Baciului şi Baia Porcilor sunt două lacuri 
sărate, formate de-a lungul milioanelor de ani, la 
poalele Muntelui de sare. Considerat un monument al 
naturii, Muntele de sare este unic în felul său, datorită 
blocurilor imense de sare din care este alcătuit:

,,De departe zici că-i o căpăţână de zahăr,/ De 
aproape parcă-i un munte de cleştar,/ Cu piscuri, cu 
muchii tăioase, cu văi şi prăpăstii prăvalnice,/ Ca un 
munte adevărat./ Numai că stânca lui e transparentă./ 
Soarele îşi frânge în mii de chipuri razele când dă/ Peste 
puzderia de nestemate, din care a fi alcătuit ”muntele”./ 
Fiecare ceas al zilei îi împrumută altă nuanţă: de la 
trandafirul zorilor prin săgeţile de aur ale amiezii până 
la albastrul-verzui al înserării./ E ca un bulgăre de 
lumină căzut din nemărginire şi încremenit aci pe clin 
de verdeaţă”. 

În interiorul Muntelui de sare se află o grotă cu un 
lac salin format pe baza vechii exploatări miniere, cu 
sute de ani în urmă. Grota se numeşte ,,Grota Miresii’’, 
datorită unei legende care a circulat şi circulă prin 
partea locului, în care se vorbeşte despre o fată care s-ar 
fi sinucis în noaptea nunţii, aruncându-se în lacul din 
interiorul muntelui, pentru că părinţii au căsătorit-o 
cu forţa:

,,Se spune că pe vremuri, se stabilise aici un 
cioban. Se pare că îl chema Ian, iar lumea ii spunea 

Surs[ foto: https://www.youtube.com/watch?v=qakQHdLBnmI
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Slănicul şi satele din împrejurimi nu beneficiază de 
terenuri agricole, de aceea cărăuşii, în drumul lor către 
casă, îşi încărcau căruţele cu cereale pentru a-şi hrăni 
animalele peste iarnă. La sosirea cărăuşilor, se organiza 
,,Sărbătoarea porumbului”, la care participau cărăuşii, 
dar şi lumea din sat. Seara, se făcea un foc mare şi 
toţi bărbaţii se aşezau în jurul acestui foc, povestind 
întâmplările prin care au trecut. Focul nu trebuia lăsat 
să se stingă, pentru că altfel se credea că le va aduce 
ghinion în anul următor. 

O legendă în acest sens spune că ,,în toamna 
anului 1946, după sosirea de la câmp a cărăuşilor cu 
cereale, s-a organizat în Slănic tradiţionala ,,Sărbătoare 
a porumbului”. Bărbaţii s-au aşezat în jurul focului, 
cinstindu-se cu câte un pahar de ţuică, iar femeile se 
îngrijeau de mâncare. Curăţau ştuleţii de porumb, iar 
boabele erau aruncate într-un tuci mare şi urmau să 
fie fierte, pentru a fi mâncate cu nuci şi miere. Pe un 
alt foc se prăjea un viţel mare, tăiat în cinstea acestui 
eveniment, iar lângă el stăteau patru bărbaţi care aveau 
grijă să întoarcă viţelul de pe o parte pe alta, dar şi să 
pună lemne pe foc. 

În jurul focului mare, bărbaţii deja începuseră să 
povestească despre întâmplările petrecute la câmp, iar 
ţuica parcă le dezlega şi mai tare limbile. Gheorghiţă 
Covrig, unul dintre cei mai vârstnici cărăuşi, dar şi cel 
mai respectat, povestea despre faptul că pe drum i s-a 
rupt osia la căruţă şi toată încărcătura putea să o piardă 
din cauza ţiganilor care s-au năpustit asupra căruţei, 
dacă nu erau câţiva bărbaţi mai vânjoşi care au ieşit cu 
ciomegele şi au alungat ţiganii. Din urmă au sosit şi 
tovarăşii săi de drum care l-au ajutat să îşi repare căruţa 
şi să pornească mai departe către casă. De asemenea, el a 
mai relatat că au stat în stradă preţ de trei ore, moment 
în care Dumitru Geantă a sărit de la locul său spunând 
că Gheorghiţă minte, pentru că într-o oră jumătate 
osia a fost reparată. Cei doi bărbaţi au început să se 
certe şi erau aproape să se ia la bătaie, când, dintr-o 
dată, a început să tune şi să plouă puternic. Oamenii 
s-au adăpostit de ploaie sub prelatele de la căruţe, iar 
focul s-a stins. Toţi au spus că, acesta este semn rău şi 
că anul viitor va fi un an cu ghinion.

În anul următor, în 1947, a avut loc o criză şi s-a 
declanşat o mare foamete în ţară. Seceta a uscat toate 
cerealele şi oamenii nu mai aveau ce să mănânce și nici 
cu ce să-şi ţină animalele. Slănicenii au plecat din nou 
cu sare la câmp, crezând că poate vor aduce ceva, dar 
s-au întors cu căruţele aproape goale şi astfel în acel 
an toţi au fost nevoiţi să-şi sacrifice animalele pentru 
hrană. În acea iarnă, rar a văzut cineva o bucată de 
pâine sau de mămăligă. (Subiect investigat: Angelescu 
Maria, 80 de ani, loc. Slănic, 10 mai 2014).

În Slănic au existat mai multe mine de sare deschise 
încă de pe vremea Spătarului Mihai Canatacuzino. 
Prima exploatare de sare a avut loc în punctul numit 
,,La Noroaie” prin anul 1685. Exploatarea a durat până 

în anul 1716, când nu se ştie din ce motiv mina a fost 
părăsită. Astăzi în acel loc, există mai multe stânci de 
sare, iar pe una din stânci există o gură de intrare, dar 
nimeni nu are curajul să intre acolo.

Aici circulă o legendă despre ,,Vâlva minei”, un 
duh ce apare oamenilor în chip de femeie. Legenda 
spune că în fiecare an toamna, atunci când oamenii 
trebuie să pună conservele pentru iarnă, cea mai bună 
sare pentru conserve este cea din punctul numit ,,La 
Noroaie”, loc în care a fost deschisă de Spătarul Mihail 
Cantacuzino prima mină de sare. Aici se află câteva 
stânci, din care oamenii sparg blocuri de sare pe care 
apoi o mărunţesc, folosind-o la conserve. Sarea trebuie 
luată dimineaţa sau este zi, pentru că altfel seara şi 
noaptea ,,Vâlva minei” păzeşte locul, iar cel care ajunge 
să o înâlnească va fi dus pe tărâmuri necunoscute. Aşa 
s-a întâmplat şi cu un localnic care a mers să ia sare.

Legenda spune că ,,într-o toamnă târzie, Vasile a 
plecat împreună cu fiul său în vârstă de de 17 ani ,,La 
Noroaie” să ia sare să pună varză pentru iarnă. Mioara 
soţia lui, toată ziua l-a dojenit să meargă după sare în 
timpul zilei şi să nu-l apuce seara, dar Vasile s-a dat 
după alte treburi, spunând că el nu crede în asemenea 
vorbe goale şi se va duce când va avea timp. Astfel în 
jurul orei 5 după-amiază a luat un ciocan şi doi saci 
şi împreună cu băiatul său Costel au plecat la sare. În 
zadar, Mioara a strigat să lase băiatul acasă, că Vasile 
n-a ascultat.

Ajunşi ,,La Noroaie”, Vasile a început să spargă 
blocuri de sare, iar Costel le punea în sac. La un 
moment dat, s-a auzit un şuierat puternic, iar Costel de 
frică s-a ascuns după o stâncă. Vasile s-a uitat în sus şi 
a continuat să spargă sare, strigându-l pe Costel să vină 
să încarce. De teamă, băiatul a strigat la tatăl său să lase 
tot şi să plece, dar acesta nu a ascultat. În scurt timp 
stânca de sare s-a crăpat, creând în jurul ei o groapă 
care l-a înghiţit pe Vasile. Băiatul şi-a strigat tatăl, dar 
aceast n-a mai răspuns. În întunericul nopţii care se 
lăsase între timp, Costel a fugit către casă, povestindu-i 
mamei ce s-a întâmplat. Aceasta şi-a luat băiatul în 
braţe şi a început să plângă şi au convenit ca a doua zi 
să meargă să-şi caute soţul. 

A doua zi de dimineaţă au mers la postul de 
jandarmi, mergând însoţiţi de doi jandarmi la locul 
tragediei. Ajunşi aici au constatat că peste noapte 
pământul se surpase, astupând groapa ca şi cum nici 
n-ar fi existat. L-au căutat ore întregi pe Vasile, crezând 
că totuşi a putut să iasă din acea groapă, dar totul a fost 
în zadar, Vasile fiind de negăsit.

De atunci a rămas o tradiţie ca atunci când vin 
oamenii merg să ia sare din acel loc, să ducă ceva de 
mâncare ,,Vâlvei minei” spre a îmbuna pentru a fi lăsaţi 
să ia sare.” (Subiect investigat: Constantin Dulgheru, 
77 de ani, loc. Slănic, 3 martie 2013)

Mai târziu s-au săpat alte ,,guri de mină” în anii 
1715-1716, la Baia Baciului. Sarea, era de o calitate 
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existenţa minelor de sare şi a băilor sărate, care atribuie 
oraşului importanţă turistică deosebită. Prin existenţa 
acestor elemente semnificative, oraşul s-a dezvoltat şi 
astfel mediul urban a prins contur, dezvoltându-se pe 
toate palierele de la apariţia primelor instituţii până la 
existenţa tuturor elementelor care asigură Slănicului 
statutul de ,,oraş”.

Activitatea socială din arealul Slănic Prahova se 
desfăşoară conform normelor nescrise şi cutumelor 
transmise din generaţie în generaţie.

În ansamblul său, studiul are în vedere culegerea 
informațiilor semnificative pe cale orală, semnificaţia 
legendelor având rolul de a evidenţia evoluția 
socio-demografică, economică și culturală a acestei 
comunități, investigată și cercetată în dezvoltarea sa 
spre urbanizare, transformare.

Prin toate aceste informaţii culese din realitatea 
socio-culturală supusă sferei de cercetare în demersul 
practic aplicativ din arealul Slănic Prahova, au fost 
identificate acele elemente specifice culturii populare 
tradiționale care vor rămâne reprezentative pentru 
societatea actuală, contemporană, în evoluția arealului 
Slănic Prahova.
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