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ETNOLOGIE 

CONTRIBUȚII LA CERCETAREA MEDICINEI 
POPULARE DIN OLTENIA� 

LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU** 

Dintre categoriile culturii tradiționale, cea a vindecării omului cu ajutorul 
remediilor medicale populare are o importanță deosebită, aceasta revenind în atenția 
lumii științifice actuale împreună cu problemele mutațiilor apărute în modele 
culturale ale societății românești. În dezbaterile istoriografice din ultimele decenii, 
cercetările de ordin terapeutic s-au intensificat, lucrările și studiile apărute referitoare la 
medicina populară remarcând-se prin diversitatea problemelor dezbătute. 

Studiul de față reprezintă o introducere la o propunere de cercetare complexă 
a fenomenologiei medicinei populare din Oltenia. Justificarea abordării acestei 
teme ține de faptul că în Oltenia acest domeniu a fost până în prezent insuficient 
cercetat și elucidat1. Prin urmare acest studiu își propune o succintă abordare a 
problemei medicinei populare din Oltenia, cu o atenție specială îndreptată asupra 
tradiției vindecării cu anumite leacuri care cuprind combinații a numeroaselor 
elemente din natură. 

În viziunea populară a omului primitiv, boala era o pedeapsă adusă de zei în 
urma săvârșirii unor păcate. În scopul vindecării se întrebuințau remedii magico-
religioase, precum și leacuri ale medicinei empirice. Omul din trecut cunoștea 
valoarea nutritivă și calitățile terapeutice ale legumelor, fructelor și cerealelor, ale 
produselor de origine animală, precum și ale produselor vegetale obținute din 
plante medicinale. De asemenea, din cele mai vechi timpuri, rol taumaturgic au 
avut nămolul, sarea, apele minerale și termale, potasiul. Valențe apotropaice erau 
atribuite amuletelor și talismanelor, chemate să contracareze eventuale acțiuni ale 
maleficului și să promoveze sănătatea purtătorului. 

Medicina populară arhaică nu a presupus doar credința în demoni și 
incantația populară, lecuitorul tradițional fiind încredințat că vindecarea suferinței 
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depindea de îmbinarea elementelor naturale cu cele de magie, dar și cu ritualurile 
de esență religioasă. Pentru profilaxia și combaterea bolii se utilizau ierburile de 
leac pe care le însoțeau cu descântece și incantații și li se atribuiau puteri 
protectoare (sub formă de infuzie, tinctură, macerat, cataplasme, vin medicinal, oțet 
aromatic etc.), remediile organoterapeutice (păstrarea sau restabilirea sănătății cu 
extracte, pulberi și organe de animale) și cele opoterapeutice (tratarea diferitelor 
afecțiuni prin folosirea unor remedii de origine minerală sau chimică). 

În comunitatea tradițională, metodele de vindecare populară întreprinse 
pentru a preveni îmbolnăvirea sau pentru a îmbunătăți sănătatea la toate nivelurile 
erau efectuate de către tămăduitor sau descântător (terapeut magician)2. Practicile 
medicale și riturile de însănătoșire ce vizau reinstalarea stării de sănătate erau 
efectuate de către agenții terapeutici populari care erau persoane cunoscute în domeniu, 
în viziune populară, „profesioniști desăvârșiti” în lipsa cărora actul de vindecare nu 
se putea realiza. La nivelul mentalului colectiv cunoștințele privind bolile și 
eficacitatea leacurilor erau condiții indisolubile în șansa acordată bolnavului de a 
realiza un potențial nou pentru vindecare. În acest sens, era întrebuințată observația 
bolnavului, se punea accent pe depistarea motivului și a cauzei declanșării bolii 
pentru a găsi remediile empirice și magice de tratare. 

Se cuvine să menționăm că proprietățile profilactice și curative ale buruienilor de 
leac au fost observate acum aproximativ 5000 ani î.e.n de către babilonieni și 
egipteni. Mărturii ale terapiei cu ierburile de leac în prevenirea și tratarea bolilor sunt 
tăblițele de lut ale sumerienilor cu reprezentarea grafică a plantelor medicinale. 

Hipocrate din Cos, considerat părintele medicinei Greciei antice, în lucrarea 
Corpus Hippocraticum, prezintă informații despre plantele de leac utilizate în 
scopul tămăduirii diverselor afecțiuni umane sub formă de ceaiuri, cataplasme, 
tincturi etc. Abordarea sa terapeutică se baza pe puterea vindecătoare a naturii, 
recomandând de exemplu, mierea și veninul de albine în tratarea bolilor interne și 
externe. 

În spațiul românesc, însemnări de medicină populară apar încă din antichitate. 
Informații despre comercializarea plantelor de leac de către daci în cetățile Tomis 
și Callatis se găsesc în lucrarea lui Pedanois Dioscoride din Anazarba De materia 
medica (sec. I e.n.). Medicina magico-empirică este atribuită geto-dacilor care, 
după cum ne informează Herodot, erau „buni cunoscători ai plantelor, având și 
tehnici deosebite de îngrijire a bolnavilor cu ajutorul plantelor”3. Geto-dacii 
                                                 

2 În literatura de specialitate există interpretări valoroase ale fenomenului tradițional magic al 
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s-au ocupat de cercetarea fenomenelor de magie populară, cu titlu exemplificativ, menționăm: Artur 
Gorovei, Descântecele românilor, 1931, București; Antoaneta Olteanu, Ipostaze ale maleficului în 
medicina magică, București, Editura Paideia, 1997; Nicoleta Coatu, Structuri magice tradiționale, 
București, Editura All, 1998; Camelia Burghele, În numele magiei terapeutice, Zalău, Editura Limes, 
2000; Sanda Golopenția, Limba descântecelor românești, București, Editura Academiei Române, 
2007. 

3 E. Anastasiu, În lumea plantelor de leac, București, Editura Caleidoscop, 1968, p. 56. 
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cunoșteau proprietățile tămăduitoare ale plantelor, astfel că în vederea alinării 
durerilor și a reglării tulburărilor de somn utilizau fumigații de cânepă. Ritualul 
magic al fumigației cu sămânță de cânepă este descries de Herodot: „Ei iau această 
sămânță de cânepă și o aruncă pe pietre fierbinți scoase din foc; îndată ce ea atinge 
pietrele, răspândește un fum și niște aburi atât de denși, încât întrece cu mult 
efectele unei căldări elinești”4. Medicina empirică practicată de preoții daco-geți în 
scop de a alunga boala avea la bază aceleași principii promovate de adepții școlii 
lui Hipocrate: sănătatea depinde de existența unui echilibru între alimentație și 
activitatea fizică, cel mai bun medic este natura, alimentele să fie medicamente și 
medicamentele să fie alimente. 

Despre faptul că dacii apelau la o serie de remedii magice pentru vindecare 
ne informează Platon în Charmides: „Trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună 
cu sufletul și iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli: pentru 
că ei nu cunosc întregul pe care-l au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, 
partea nu poate fi sănătoasă. Toate lucrurile bune sau rele-pentru corp și pentru 
întregul său-vin de la suflet și de acolo curg, ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. 
(...). Sufletul se vindecă cu descântece. Aceste descântece sunt vorbele frumoase 
care fac să se nască în suflete înțelepciunea. Îndată ivită aceasta, este ușor să se 
bucure de sănătate și capul și sufletul”5. 

La romani produsele vegetale și medicinale au avut un loc important în medicina 
naturistă: pentru tratarea epilepsiei se foloseau leacuri având la bază combinații din 
muștar și suc de cucurbătă; otrăvirile cu ciuperci erau tratate cu muștar; contra 
arsurilor, plăgilor și afecțiunilor oculare se foloseau rădăcinile de crin6. 

O inscripție găsită pe o piatră din templul lui Esculap atestă utilizarea 
anumitor leacuri combinate pe baza substanțelor vegetale și minerale pentru a trata 
bolile de ochi7. 

Mai târziu, în Evul Mediu, Francesco Massaro menționa, pentru întâia dată, 
într-o scrisoare din anul 1523 către dogele și cancelaria Veneției, că locuitorii din 
Transilvania tratau epilepsia cu ajutorul copitele negre de cerb8. 

În secolele XVI și XVII au apărut și primele documente scrise în limba 
română care atestă întrebuințarea remediilor terapeutice de origine populară: 
Psaltirea Scheiană (1515), Sanitatis studium (1551), Herbarium (1578), Lexicul 
slavo-român (sec XVII), Pravila lui Matei Basarab (1652). 

O serie de călători străini care au străbătut spațiul românesc au confirmat în 
scrierile lor că populația autohtonă întrebuința alimentele și plantele de leac în 

                                                 
4 G.C. Mazăre, Plante medicinale în spațiul carpato-danubiano-pontic, în „Bucovina 
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2004, p. 12. 
8 Călători străini despre Țările Române, vol. I, îngrijit de Maria Holban, București, Editura 
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ritualurile de profilaxie și terapie. Călător prin Transilvania în prima jumătate a 
secolului al XVII-lea, David Frolich nota în memoriile sale o rețetă de preparare de 
către localnici a unei băuturi din miere, apă și „dresă cu ierburi aducătoare de 
sănătate și cu un fel de aromate” pe care o vindeau „cu preț mare în țările vecine”9. 

Ca dezinfectant în timpul epidemiei de ciumă din anul 1813, care a făcut 
nenumărate victime, a fost utilizat oțetul. Referitor la măsurile luate, Ion Ghica în 
Scrisori către Vasile Alecsandri, nota: „La fiecare poartă era câte o şandrama, un 
fel de gheretă, în care se adăpostea câte un servitor pus acolo pazarghidan (comisionar 
pentru târguielile de pâine, de carne şi de zarzavaturi). Nimic nu intra în curte decât 
după ce se purifica la fum şi trecea prin hărdăul cu apă sau prin strachina cu oţet”10. 

Rolul profilactic al alimentelor este surprins de către călătorul militar rus, 
Alexandru Ivanovici Mihailovski-Danilevski, care relata că în drum spre Bârlad a 
primit „un dar prețios, constând din câțiva căței de usturoi și o sticlă de oțet cu 
usturoi. Și aceasta și aceia slujesc pentru prevenirea ciumei”11. 

În scopul descrierii practicilor tradiționale de prevenire, combatere și vindecare a 
bolilor destul de variate efectuate de către tămăduitorul popular vom lua în considerare 
arealul etnografic oltenesc, folosind informațiile rezultate din cercetările noastre 
recente de teren. Întrebările despre etnoiatrie conținute în chestionare ne oferă date 
prețioase privind credințele populare și superstițiile circumscrise practicilor medicale, 
procedeele empirice de tratare a bolilor interne și externe efectuate de către localnicii 
din spațiul investigat și pot aduce unele contribuții la cunoașterea identității noastre 
naționale. 

Potrivit informațiilor de teren, o mare varietate de credințe și practici magice 
vizează integritatea fizică și spirituală a individului. Unele tehnici magice atașate 
ciclului vieții sunt dominate de valori etnoiatrice și apotropaice: „La trei zile de la 
naștere, moașa pune masa ursitorilor pentru copil ca să nu vină cele rele să-l 
pocească, să-l țină bolnav cât trăiește”12; „Până la botez, copilul mic nu are voie să 
plece la drum lung și nici să treacă peste o apă. E rău de boală. Necuratul îl poate 
paraliza”13; „Lăuza până la botez nu are voie să stea afară după ce apune soarele că 
cele rele o paralizează, o țin la pat. Dacă e nevoită să iasă trebuie să poarte la ea un 
cui de fier ca să o apere”14; „Ca să nu fie deocheat, nașa când aduce copilul de la 
botez acasă îl pune pe pragul ușii și trece peste el”15; „Să nu se îmbolnăvească, să 
fie ferit de boli, copilul de Anul Nou e dat la grindă. Moșul îl ridică de trei ori în 
tocul ușii cu colacul pe cap ca să fie înalt ca bradul”16. Potrivit gândirii magice, 
                                                 

9 Ibidem, pp. 46–47. 
10 Ion Ghica, Scrisori către Vasile Alecsandri, București, Editura Albatros, 1973, p. 36. 
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coord. Paul Cernovodeanu, Daniela Bușă, București, Editura Academiei Române, 2005, p. 407. 
12 Inf. Emilia Pătrană, 62 de ani, localitatea Gângiova, jud. Dolj, 2020. 
13 Inf. Violeta Popescu, 63 de ani, localitatea Apele Vii, jud. Dolj, 2020. 
14 Inf. Ana Ungureanu, 71 de ani, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
15 Inf. Evghenia Antonie, 85 de ani, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
16 Inf. Maria Rădulescu, 71 de ani, localitatea Bălcești, jud. Vâlcea, 2020. 
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toate practicile rituale îndeplinite acum își vor extinde funcția benefică pe toată 
durata vieții. 

Practicile rituale menite să confere protecție individului, tehnicile magice ce 
vizează ameliorarea și garantarea sănătății sunt prilejuite de sărbătorile de peste an: 
„Fetele și femeile la 1 martie pun la mână sau la gât un fir roșu răsucit cu șnur alb 
numit mărțișor ca să fie sănătoase tot anul”17; La gât sau la mână se pune de 1 martie 
un ban de argint cu un fir roșu ca să fim ferite de farmece și vrăji”18; „Crenguțele 
verzi de la Sf. Gheorghe sunt bune la junghiuri și dureri de oase tot anul”; „Când ai 
probleme de sănătate se pune pe locul dureros brazda verde de la prag de la 
sărbătoarea de pe 23 aprilie”19; „Salcia de la Florii luată de la biserică tratează durerile 
de spate, de urechi, e bună la durerile de cap din timpul anului”20; „De Paști pe brazda 
verde de pe prag se așează copiii și se freacă cu ou roșu pe față ca să fie sănătoși”21. 
Materialele etnologice înregistrate întăresc unele supoziții potrivit cărora, la nivelul 
mentalului colectiv, în anumite momente ale ciclului calendaristic, vegetalul 
dobândește un palier bogat de potențialități. 

Vindecarea prin magie a fost foarte răspândită în Oltenia. Pentru alungarea 
bolii se făceau descântece, uneori asociate unor leacuri de etnoiatrie. Nu ne-am 
propus în acest studiu să analizăm vindecarea prin descântec terapeutic în Oltenia, 
aceasta urmând să fie abordată într-un viitor studiu. 

În spațiul investigat o serie de leacuri populare întrebuințate la tratarea bolilor 
interne și externe se bazau pe proprietățile terapeutice ale diferite părți ale 
legumelor: „Dacă ai afte, se fierbe o mână de frunze de morcov într-un litru de apă 
până când scade la jumătate apa. Se face gargară de câteva ori pe zi”22; „Gastrita se 
lecuiește cu suc proaspăt de cartofi. Se face o cură de o lună și se bea înainte de 
masă, de trei ori pe zi, un păhărel. Se face o pauză de două luni și se bea iar o 
lună”23; „Arterita se tămăduiește cu grăunții pisați de la o căpățână de usturoi peste 
care se pune o mână de pătrunjel tocat mărunt și o frunză de dafin. Se lasă de seara 
până dimineața și se consumă pe nemâncate. Se face o cură de două luni”24; „Dacă 
ai dureri de ochi, să bei câte o cană de ceai făcut așa: peste o linguriță mărar uscat 
se toarnă 200 ml apă clocotită. Se lasă în vasul acoperit zece minute și se 
strecoară”25; „Când ai albeață la ochi se pun seara câteva picături de suc de ceapă 
în fiecare ochi și se masează câteva minute”26; „Când ai sinuzită și dureri groaznice 
de cap, se dă hreanul pe răzătoare, se stropește cu puțină țuică și se pune într-un 

                                                 
17 Inf. Gheorghița Cochințu, 55 de ani, localitatea Chilii, jud. Olt, 2020. 
18 Inf. Polina Grădinaru, 80 de ani, localitatea Argetoaia, jud. Dolj, 2020. 
19 Inf. Eugenia Raicea, 84 de ani, localitatea Drănic, jud. Dolj, 2020. 
20 Inf. Elena Nițu, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
21 Inf. Nina Dumitru, 62 de ani, localitatea Câmpeni, jud. Dolj, 2020. 
22 Inf. Eugenia Pițigoi, 61 de ani, localitatea Câmpeni, jud. Dolj, 2020. 
23 Inf. Viorica Sârbu, 82 de ani, localitatea Lunca, jud. Gorj, 2020. 
24 Inf. Lenuța Păun, 82 de ani, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
25 Inf. Victorița Ruță, 76 de ani, localitatea Ghizdăvești, jud. Dolj, 2020. 
26 Inf. Elena Vintilă, 80 de ani, localitatea Bocșa, jud. Vâlcea, 2020. 
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tifon. Se pune pe frunte și se ține cam o jumătate de oră. Se face o cură de zece 
zile”27; „Cel ce suferă cu ficatul, să toace mărunt 1 kg ceapă roșie și cu aproape 1 kg 
zahăr să o lase două săptămâni la macerat într-un borcan într-un loc răcoros. Se 
strecoară prin tifon dat în trei și se ia câte patru linguri dimineața”28; „Dacă ai 
probleme cu ficatul, să mănânci dimineața cam zece tije de păpădie tocate mărunt. 
Cura durează trei săptămâni”29; „Vederea bună se menține cu un pahar de suc de 
morcovi băut dimineața pe nemâncate”30; Dacă ai febră musculară, se face un suc 
din două ridichii negre, patru morcovi și patru frunze de varză crudă. Se bea 
înghițitură cu înghițitură toată ziua”31; „În cancer de plămâni, se bea de trei ori pe 
zi înainte de masă câte un pahar de suc de usturoi”32; „Dacă ai gută, să bei suc de 
praz”33. Ca uz extern, „când ai astmă, faci masaj pe spate cu usturoi pisat amestecat 
cu ulei”; „Când ai dureri de spate se rade hrean și se amestecă cu țuică sau spirt. Se 
pun comprese pentru câteva ore”34. 

Unele remedii naturale au la bază un amestec dintre plante de leac și alcool: 
„Cei care au viermi intestinali, ia o linguriță de tinctură de pelin dimineața, pe 
nemâncate. Dacă este prea amar se pune în apă. Tinctura o cumpărăm de la Plafar 
de la oraș sau o facem în casă: luăm pelin din grădină și îl uscăm. Îl mărunțim și îl 
lăsăm la macerat două săptămâni într-un borcan nu prea mare cu capac. Îl lăsăm la 
loc răcoros și întunecos și mai mișcăm de el de câteva ori pe zi. Pelinul trebuie să 
fie acoperit tot timpul cu alcool. Lichidul se strecoară printr-un tifon dat în două. Și 
lichidul din pelin se stoarce cu mâinile. Se păstrează în sticluțe mici”35. Tinctura de 
plante este întrebuințată la tratarea bătăturilor ori a negilor: „Se pune într-un borcan 
de sticlă un pumn de rostopască uscată peste care se toarnă țuică cât să o acopere. 
În zece zile o filtrăm și ungem bătăturile și dăm și peste negi”36, la combaterea 
anxietății: „Dacă ești agitat, iei dimineața pe stomacul gol câteva picături de 
tinctură de mușețel puse într-o lingură cu apă. Mușețelul proaspăt cules îl punem 
într-un borcan cu alcool. Îl lăsăm zece zile într-un loc răcoros și strecurăm printr-
un tifon curat lichidul. Se toarnă cu o pâlnie specială în sticluțe la care se pune 
capac”37, la normalizarea tensiunii arteriale: „Ca să scapi de tensiunea mare, pune 
în apă 20 picături de tinctură rozmarin și ia o lună de trei ori pe zi, după ce 
mănânci”, contra insomniei: „Când nu poți să dormi, se pun într-o sticlă trei pumni 
de flori sunătoare și se umple sticla cu rachiu. Se lasă trei săptămâni la soare. Se 

                                                 
27 Inf. Anastasia Antonie, 82 de ani, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
28Inf. Anica Șarpe, 75 de ani, localitatea Orașani, jud. Dolj, 2020. 
29 Inf. Teodora Pescaru, 56 de ani, localitatea Cioroiu, jud. Olt, 2020. 
30 Inf. Elena Barnea, 80 de ani, localitatea Gârlești, jud. Dolj, 2020. 
30 Inf. Viorica Moise, 69 de ani, localitatea Ciocănești, jud. Vâlcea, 2020. 
31 Inf. Viorica Sârbu, localitatea Lunca, jud. Gorj, 2020. 
32 Inf. Gheorghița Cochințu, localitatea Chilii, jud. Olt, 2020. 
33 Inf. Elisabeta Dumitrașcu, 82 de ani, localitatea Bulzești, jud. Dolj, 2020. 
34 Inf. Maria Isac, 76 de ani, localitatea Gângiova, jud. Dolj, 2020. 
35 Inf. Porumbița Popescu, 92 de ani, localitatea Bulzești, jud. Dolj, 2020.. 
36 Inf. Ana Ungureanu, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
37 Inf. Maria Rădulescu, localitatea Bălcești, jud. Vâlcea, 2020. 
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strecoară și se pune în sticle închise bine. Se iau dimineața câte zece picături din 
tinctura de sunătoare”38, împotriva transpirației excesive a picioarelor: „Dacă îți 
transpiră rău picioarele, se toacă coada-calului și se pune într-o sticlă cu țuică. Se lasă 
la căldură. După două săptămâni se strecoară și se pune în sticle închise. Se 
frecționează picioarele în fiecare seară”39, în cazul menstruațiilor neregulate: „Se 
toacă mărunt flori de coada șoricelului și se pun într-o sticlă. Se toarnă peste ele 
țuică. După două săptămâni se strecoară printr-un tifon dat în trei și se pune în sticle 
închise. Se ia câte o linguriță de trei ori pe zi înainte de masă”40, împotriva căderii 
părului: „Când îți cade părul, se pun într-o sticlă un pumn de frunze de urzici 
proaspete peste care se pune țuică mai tare. Sticla să fie la căldură, să nu bată soarele 
în ea. După două săptămâni se strecoară. Înainte de baie cu o oră, se dă pe tot părul”41. 

Importante calități terapeutice au din cele mai vechi timpuri ceara și mierea 
de albină combinate cu buruieni de leac, legume, fructe, alcool etc.: „Pentru otită, 
se pun în ureche seara, înainte de culcare, câteva picături de miere caldă”42; „Când 
te doare în gât, ia o bucățică de fagure și mestecă un sfert de oră. Să nu o înghiți. 
Așa se face de cinci ori pe zi”43; „Dacă ai o tumoare pe piele, se amestecă fagure 
din ceară de albine cu țuică și pelin pisat. După ce se unge locul se acoperă cu tifon 
și se lasă de seara până dimineața”44; „Dacă ai bronșită, pui într-un borcan de sticlă 
doi litri cu apă, un kg de morcovi dați pe răzătoarea mare, o jumătate kg miere și 
un cub de drojdie. Drojdie nu prea multă, ca să nu se strice gustul. Se lasă la 
căldură, dar să nu bată soarele în el, două săptămâni. Se strecoară printr-un tifon 
îndoit și se pune în sticle închise. Se ia câte un păhărel de trei ori pe zi înainte de 
masă. Când se termină, se face o pauză de două luni și se repetă”45; „Să elimini 
pietrele de la fiere se bea dimineața pe stomacul gol suc de lămâie în care se pune o 
linguriță miere de albine”46; „Când ai tensiunea mare, se amestecă o lingură de 
rădăcină hrean cu una de miere. Se mănâncă dimineața pe stomacul gol”47; „Să fii 
sănătos tot anul se pune într-un borcan o jumătate kg miere, 150 g sâmburi nucă 
tocați mărunt sau îi dai la mașină și patru linguri de polen. Polenul să fie natural. Se 
lasă la loc unde nu bate soarele zece zile în borcanul de sticlă închis cu capac. Se ia 
câte o linguriță după fiecare masă”48; „Când tușești rău, ai tuse măgărească, așa se 
zice la noi, se dau în clocot 1kg nuci verzi, se scot din vas și se scurg. Se pun din 
nou la foc mic pentru zece minute cu un kg miere. Se ia după masă câte o lingură”49. 

                                                 
38 Inf. Paraschiva Nisipașu, 76 de ani, localitatea Maglavit, jud. Dolj, 2020. 
39 Inf. Maria Luță, 89 de ani, localitatea Stoicești, jud. Dolj, 2020. 
40 Inf. Oprița Miscoci, 65 de ani, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
41 Inf. Aurica Ionescu, 69 de ani, localitatea Câmpeni, jud. Dolj, 2020. 
42 Inf. Teodora Pescaru, localitatea Cioroiu, jud. Olt, 2020. 
43 Inf. Elena Mihai, 75 de ani, localitatea Nedeia, jud. Dolj, 2020. 
44 Inf. Ștefana Vâlcan, 60 de ani, localitatea Perișor, jud. Dolj, 2020. 
45 Inf. Gheorghe Diaconu, 82 de ani, localitatea Bocșa, jud. Vâlcea, 2020. 
46 Inf. Vișinica Murgan, 64 de ani, localitatea Ghizdăvești, jud. Dolj, 2020. 
47 Inf. Viorica Sârbu, localitatea Lunca, jud. Gorj, 2020. 
48 Inf. Angela Truică, 74 de ani, localitatea Celaru, jud. Dolj, 2020. 
49 Inf. Eugenia Mitrică, 84 de ani, localitatea Drănic, jud. Dolj, 2020. 
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Unele leacuri utilizate în scopuri profilactice sau în procesul de vindecare se 
bazează pe ceaiuri și decocturi de plante: „Problemele de stomac se pot rezolva cu 
ceai de frunze de gutui”50; „Când ai probleme la rinichi, se bea un ceai făcut așa: un 
litru de apă clocotită se pune peste o mână de busuioc, cimbru, sunătoare, coada 
calului și cozi de cireșe. Se lasă într-un vas acoperit un sfert de oră și se strecoară 
prin tifon curat. Se bea toată ziua cu înghițituri mici”51; „Când ai febră, se beau câte 
trei căni de ceai de busuioc”52; „Să ai energie toată ziua să bei câte o cană 
dimineața pe stomacul gol din crenguțe uscate de vișin”53; „Dacă ai probleme cu 
ochii, se bea ceai de mărar uscat de trei ori pe zi”54; „Când ai dureri la vezica 
urinară, se face un ceai de rădăcină de coacăz și se bea o cană pe zi cu înghițituri 
mici”55; „Nisipul la rinichi se elimină cu ceai de păpădie”56; „Contra hemoroizilor e 
bun ceaiul de urzică cu coajă de stejar. Se bea după fiecare masă”57; „Femeile care 
au cistită să lase câteva ore o cană de apă fiartă cu trei linguri de frunze mesteacăn 
și să bea înainte de masă”58; „Dacă ești balonat, se bea ceai de mărar înainte de 
fiecare masă”59; „Pentru tensiune mare, se pune peste o lingură fructe de păducel 
uscate un pahar cu apă fierbinte și se lasă câteva ore. Se strecoară prin tifon și se ia 
două linguri de trei ori pe zi. Se face o cură de o lună și se mai poate repeta după o 
pauză”60; „Când ai dureri de cap, trebuie să pui într-o cană de apă fiartă o mână de 
crenguțe de coacăz negru și să lași câteva ore. Se strecoară și se bea câte trei 
lingurițe de trei ori pe zi”61; „Dacă ai diabet, să bei ceai de păstăi de fasole și frunze 
de dud. Se bea câte o cană înainte de masă”62. 

În terapeutica naturistă o importanță deosebită o are ceaiul folosit sub formă 
de comprese: „Împotriva herpesului, se pun comprese cu ceai de coacăze negre”63; 
„Dacă ai dureri în gât, se face un ceai de mușețel și se pun comprese pe gât. Așa se 
face de mai multe ori pe zi”64; 

Anumite remedii populare cuprind amestecuri în care un rol deosebit îl are 
sarea la care se adaugă mierea, fructele, alcoolul, plantele de leac etc.: „Când tușești 
rău se pune într-un ciorap sare mare de sac care se încălzește și se pune pe piept 
sau la gât”65; „Contra astmului se face gargară de trei ori pe zi cu apă călduță, 
                                                 

50 Inf. Gheorghe Nițu, 72 de ani, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
51 Inf. Ana Groapă, 76 de ani, localitatea Bulzești, jud. Dolj, 2020. 
52 Inf. Polina Grădinaru, localitatea Argetoaia, jud. Dolj, 2020. 
53 Inf. Gheorghița Cochințu, localitatea Chilii, jud. Olt, 2020. 
54 Inf. Evghenia Antonie, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
55 Inf. Ion Mate, 73 de ani, localitatea Preajba, jud. Dolj, 2020. 
56 Inf. Emilia Pătrană, localitatea Gângiova, jud. Dolj, 2020. 
57 Inf. Lenuța Păun, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
58 Inf. Elena Nițu, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
59 Inf. Eugenia Raicea, localitatea Drănic, jud. Dolj, 2020. 
60 Inf. Elisabeta Dumitrașcu, localitatea Bulzești, jud. Dolj, 2020. 
61 Inf. Violeta Popescu, localitatea Apele Vii, jud. Dolj, 2020. 
62 Inf. Viorica Sârbu, localitatea Lunca, jud. Gorj, 2020. 
63 Inf. Lucica Nuță, 89 de ani, localitatea Călărași, jud. Dolj, 2020. 
64 Inf. Dan Miscoci, 68 de ani, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
65 Inf. Florica Capră, 92 de ani, localitatea Malu Mare, jud. Dolj, 2020. 
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miere, un praf de sare și zeama de la lămâie”66; „Dacă aveți dinții galbeni, spălați-vă cu 
sare mare de sac sau cu suc de lămâie”67; „Dacă ai dureri de genunchi, se pun într-un 
borcan jumătate boabe de tuia și jumate sare mare de sac. Se pune și o jumătate 
litru spirt sau țuică. Se lasă o lună într-un loc întunecos și răcoros. Seara se pun 
comprese”68; „Când te junghie oasele, se pune într-un borcan de sticlă o linguriță 
piper negru, un păhărel de sare mare și o jumătate litru țuică. La o săptămână se 
strecoară printr-o bucată de tifon curat și se pun comprese pe unde te doare”69; 
„Contra mâncărimilor de piele, se iau două linguri de urzică proaspătă și se 
amestecă cu un gălbenuș de ou și o linguriță de sare. Se pune la rece pentru patru 
zile după care se unge locul”70. 

În rețetele vindecătorilor, produsele de origine animală sunt utilizate în 
tratamentul diverselor boli: „Contra problemelor cu plămânii, într-un pahar de lapte 
călduț se pune puțină untură și un ou cu tot cu gălbenuș. Se bea de trei ori pe zi după 
masă”71; „Arsurile se tratează cu pielița de la coaja de ou proaspăt”72; „Dacă ai bătături 
în talpă, se pun bucăți subțiri de slănină de porc proaspătă”73; „Dacă ai bronșită, fierbi 
un sfert de oră o cană cu lapte și câțiva grăunți de usturoi. Strecori și îndulcești cu 
miere. Se bea de trei ori pe zi după masă”74; „Pentru oase sănătoase, se consumă 
dimineața pe stomacul gol un ou crud amestecat cu zeamă de lămâie”75. 

Remedii naturale în tratarea diferitelor afecțiuni sunt și cerealele: „Când ai 
probleme cu glanda, se pune la fiert un litru de apă cu două linguri de ovăz 
măcinat, după un sfert de oră se adaugă o mână de drăgaică și se ia de pe foc și se 
mai lasă vasul acoperit o jumătate de oră. Se bea într-o zi. Se face o cură de două 
luni”76; „Contra reumatismului se fac băi cu paie de ovăz”77. 

Din rețetarul medicinei naturiste face parte și oțetul, fiind utilizat frecvent, 
alături de plante medicinale, rachiu, vin și miere în scop profilactic și terapeutic. 
Deoarece oțetului i-am dedicat studiul: Terapeutici arhaice și actuale legate de 
întrebuințarea oțetului. O cercetare expresă din spațiul etnografic oltenesc, apărut 
în „Memoria Etnologică” în anul 202078 vom trece în revistă doar câteva leacuri 
utilizate de locuitorii din spațiul cercetat având la bază oțetul de vin sau de mere: 

                                                 
66 Inf. Floarea Șarpe, 79 de ani, localitatea Orășani, jud. Dolj, 2020. 
67 Inf. Ana Ungureanu, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
68 Inf. Stana Ciuciuc, 87 de ani, localitatea Dăbuleni, jud. Dolj, 2020. 
69 Inf. Anastasia Antonie, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
70 Inf. Nina Dumitru, localitatea Câmpeni, jud. Dolj, 2020. 
71 Inf. Lenuța Păun, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
72 Inf. Maria Bică, 65 de ani, localitatea Bulzești, jud. Dolj, 2020. 
73 Inf. Gheorghe Nițu, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
74 Inf. Emilia Pătrană, localitatea Gângiova, jud. Dolj, 2020. 
75 Inf. Ana Ungureanu, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
76 Inf. Teodora Pescaru, localitatea Cioroiu, jud. Olt, 2020. 
77 Inf. Elena Mihai, localitatea Nedeia, jud. Dolj, 2020. 
78 Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Terapeutici arhaice și actuale legate de întrebuințarea 

oțetului. O cercetare expresă din spațiul etnografic oltenesc, în „Memoria Ethnologica”, nr. 74–75/ 
2020, pp. 56–69. 
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„În cancer de esofag se fierbe la foc mic cam o oră un litru de oțet mere cu 250 g 
coajă de dud tăiată mărunt. Se strecoară și se pune și miere. Se bea un păhărel în 
fiecare zi cu înghițituri mici”79; „De dureri de urechi scapi dacă pui în ureche 
zeama de praz cu oțet de mere”80; „Care are reumatism face frecţii cu oţet de 
levănţică mai ales seara”81; „Când ești răcit sau ai glicemia mare, se pun într-un 
pahar cu apă sau cu ceai 50 ml oţet de cătină şi se bea înghițitură cu înghițitură 
înainte de masă. Se face o cură de trei săptămâni”82; „Când ai arsuri la stomac, se 
pun într-un pahar cu apă două lingurițe de miere și două lingurițe oțet de mere și se 
bea înainte de fiecare masă”83; „Contra bătăturilor, se pun într-un pahar de oțet de 
mere cojile de la trei cepe mari și se lasă două săptămâni. Se scot cojile și se pun pe 
bătături și se acoperă cu o bucată de tifon. Se face așa cinci nopți”84; „Când te 
doare în gât, se face gargară cu oţet de măceşe amestecat cu apă”85. 

O parte dintre leacurile întrebuințate pentru a trata diferite boli se bazau pe 
proprietățile medicale curative ale vinului combinate cu calitățile terapeutice ale 
unor elemente din natură: „Când ai anemie, se pune într-un vas de sticlă, la răcoare, 
vreo cinci zile un litru de vin roșu din grădina noastră, să fie natural și un kg miere. 
Se mestecă de două ori pe zi cu o lingură de lemn. Se filtrează și se pune în sticle 
astupate. Se bea câte un pahar mai mic înainte de fiecare masă”86; „Dacă ai pietre 
la rinichi, se dau pe răzătoare zece rădăcini de hrean și se amestecă cu un litru de 
vin de struguri roșii netratați. Se lasă la macerat zece zile și se strecoară printr-o 
sită deasă. Se ia câte o jumătate de păhărel după fiecare masă. Se bea cu înghițituri 
mici”87; „La tensiune mare e bun vinul de coacăze făcut așa: peste două kg coacăze 
se pune un litru de vin roșu și o jumate kg zahăr. La două zile se trece prin tifon și 
se pune în sticle. Se bea câte o ceașcă înainte de masă”88; „Când ai probleme cu 
ficatul, se pun într-un vas de sticlă trei rădăcini de rostopască cu un litru de vin. Se 
trece prin tifon și se bea câte un păhărel înainte de fiecare masă. Se face o cură de o 
lună”89; „Dacă te dor oasele, dai pe răzătoare o ridiche neagră. Se lasă două 
săptămâni într-un vas de sticlă cu un litru de vin de struguri albi de grădină, 
netratați. Se ia câte o ceașcă dimineața pe nemâncate. După o lună se face pauză și 
se ia iar”90; „Cine tușește să bea vin de ceapă. Se toacă câteva cepe mărunt, se pun 
200 g miere și vin roșu din struguri de grădină cât să le acopere. După două 
                                                 

79 Inf. Dan Miscoci, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
80 Inf. Ana Ungureanu, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
81 Inf. Violeta Popescu, localitatea Apele Vii, jud. Dolj, 2020. 
82 Inf. Maria Luță, localitatea Stoicești, jud. Dolj, 2020. 
83 Inf. Dumitru Moise, 67 de ani, localitatea Ciocănești, jud. Vâlcea, 2020. 
84 Inf. Gheorghița Cochințu, localitatea Chilii, jud. Olt, 2020. 
85 Inf. Anastasia Antonie, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
86 Inf. Alexandra Matei, 88 de ani, localitatea Cârna, jud. Dolj, 2020. 
87 Inf. Maria Vodă, 70 de ani, localitatea Gârlești, jud. Dolj, 2020. 
88 Inf. Violeta Popescu, localitatea Apele Vii, jud. Dolj, 2020. 
89 Inf. Evghenia Antonie, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
90 Inf. Gheorghe Diaconu, localitatea Bocșa, jud. Vâlcea, 2020. 
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săptămâni se strecoară și se bea câte o ceșcuță dimineața după masă”91; „Dacă sunt 
probleme la inimă, se pune la fiert un mănunchi de pătrunjel, fără rădăcină, cu un 
litru de vin alb și trei linguri de oțet de vin. După un sfert de oră se adaugă o ceașcă 
cu miere și se mai lasă să dea câteva clocote. Se bea câte un păhărel dimineața”92; 
„Când ai pietre la vezica urinară, se toacă mărunt un praz și se lasă la macerat două 
săptămâni într-un litru de vin alb din struguri netratați. Se filtrează și se bea câte un 
păhărel dimineața după masă”93. 

Prevenirea, combaterea și vindecarea bolilor se realizează și prin tratamente 
bazate pe alifii și unguente: „Pentru vindecarea bolilor de piele e bună alifia de 
tătăneasă: 250 g untură de porc curată, nesărată se încinge pe foc într-un vas și se 
pun 50 g rădăcină tătăneasă curățată și rasă. Se lasă să clocotească zece minute la 
foc mic. Se acoperă vasul până a doua zi când se încălzește din nou, se strecoară 
printr-un tifon și se pune o lingură de miere, câteva picături de tinctură de propolis 
și 50 g ceară albine. Se mai pun și 20 g propolis but. Când se răcește se pune în 
borcănașe mici, bine închise. Trebuie păstrată la rece. Când te dor oasele sau dacă 
ai bătături seara se unge locul și se pune deasupra un tifon și se lasă până a doua 
zi”94; „Dacă ai semne rămase de la arsuri e bună alifia de sânziene: în 250 g untură 
de porc încinsă la foc se pune un pumn de sânziene proaspete, mărunțite. Când 
untura face spumă se ia vasul de pe foc și se lasă opt ore. Se încălzește iar, se 
strecoară prin tifon și se păstrează la rece”95; „Contra furunculelor se amestecă la 
foc o lingură cu ulei, ceară de albine (cam cât un bob de fasole) și o linguriță praf 
tămâie până se obține o pastă. După ce se răcește alifia se pune pe rană”96; „Dacă ai 
călcâiele crăpate se ia un pumn de gălbenele proaspete și se fierb în câteva linguri 
de untură la foc mic câteva minute. Untura să fie nesărată. Se ung călcâiele cu 
ea”97; „În reumatism e bună alifia de ardei iute. Se fierb în 250 g untură de porc 
proaspătă patru ardei mărunțiți. Se unge locul unde te doare”98. 

Cercetarea efectuată în domeniul medicinei populare relevă faptul că 
localnicii din Oltenia dau curs, cu precădere, în momente de cumpănă existențială 
când boala pune în pericol sănătatea omului, superstițiilor și credințelor care animă 
mentalul popular, practicilor tradiționale de tratament. Terapiile naturiste se 
bazează pe o tradiție empirică și pe credința în actul de vindecare. Calitățile, 
proprietățile și virtuțile tămăduitoare pe care le împlinesc remediile empirice și 
magice bazate pe plante de leac, dar și pe elemente din natură, au determinat omul 
să conștientizeze importanța acestora și în actualitate. 

                                                 
91 Inf. Gheorghița Cochințu, localitatea Chilii, jud. Olt, 2020. 
92 Inf. Ana Ungureanu, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
93 Inf. Elena Toma, localitatea Silea, jud. Vâlcea, 2020. 
94 Inf. Floarea Șarpe, localitatea Orășani, jud. Dolj, 2020. 
95 Inf. Marina Ilina, 83 de ani, localitatea Bulzești, jud. Dolj, 2020. 
96 Inf. Viorica Sârbu, localitatea Lunca, jud. Gorj, 2020. 
97 Inf. Gheorghe Diaconu, localitatea Bocșa, jud. Vâlcea, 2020. 
98 Inf. Ana Ungureanu, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
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CONTRIBUTION TO THE RESEARCH  
OF THE TRADITIONAL MEDICINE FROM OLTENIA 

(Abstract) 

Our research, based on the information that the performers from Oltenia supplied, 
which resulted from the personal field investigations, endeavours a succinct approach on 
the subject of the traditional medicine from Oltenia, with special attention to the tradition of 
healing by using empirical and magical remedies. 

In the first part, there special attention was paid to the archaic traditional medicine, 
which included only the belief in demons and the traditional incantations, the healer being 
convinced that the cure used to depend on the combination between the natural elements 
with the magical ones, along with the religious rituals. Moreover, there was analysed the 
role and the status of the traditional therapeutic agent, which was based on the observation 
of the sick person, on the identification of the reason and cause for becoming ill, in order to 
find the adequate methods for fighting against and heal it. 

In the second part, there were exemplified diverse categories of remedies, used by 
our forefathers, in their rituals of prophylaxis and therapy. There was given special 
importance to the narratives of the foreign travellers from the Middle Age, who confirmed 
that the autochthonous population was using the food and the healing plants to preserve 
their health and prevent diseases. 

In the third part of the research, there were reproduced, based on the information 
supplied by our questionnaires, the empirical proceedings in the treatment of the internal 
and external illnesses, utilised by the dwellers from the investigated region, accentuating 
the moments of great existential trials, when the disease endangered the human’s health; 
there were evidenced the traditional beliefs, the interdictions and the superstitions 
circumscribed to the medical practices. 
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