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CONTRIBUȚII LA O TIPOLOGIE A BOLILOR IN FOLCLORUL 
MEDICAL – IMAGINI ALE CORPULUI ȘI PRACTICI DE 

VINDECARE 

GABRIELA BOANGIU* 

Literatura de specialitate referitoare la descântece, precum și, mai extins, la 
folclorul medical sau medicina poporană este foarte amplă, de la culegerile 
interbelice de folclor, până la anumite tratate de etnoiatrie. Ca o structură de bază, 
putem menționa lucrarea lui I. Aurel Candrea, Folclor medical român comparat, 
cea a doamnei Mariana Sefer – Medicină populară românească sau cea a lui Tudor 
Pamfile – Boli și leacuri la oameni, vite și păsări după datinile și credințele 
poporului român adunate din comuna Țepu (Tecuciu) și exemplele pot continua 
după cum se va observa pe parcursul prezentului studiu. 

Printre cercetările de folclor medical realizate în regiunea Olteniei este 
binecunoscută lucrarea lui Chales Laugier (1875–1939) – Contribuțiuni la medicina 
empirică din Oltenia. Acesteia i se pot adăuga studiile doctorului craiovean Mihai 
Cânciulescu, existente la Arhivele Statului și care își așteaptă publicarea. Doctorul 
Mihai Cânciulescu a desfășurat o activitate intensă în cadrul Filialei Craiova a 
Societății Științelor Medicale, înființând o Secție de Istorie a Medicinii și 
Farmaciei și de folclor medical, având preocupări serioase referitoare la folclorul 
medical, nu doar cel din Oltenia sau național, ci și asupra elementelor de influență 
balcanică: „dintru început ne-am propus să lărgim sfera noastră de investigații nu 
numai la întreg teritoriul țării noastre, dar, așa cum de altminteri procedase și 
revista Mișcarea medicală română, și la spațiul balcanic, date fiind multiplele 
afinități și paralelisme existente pe plan istoric și cultural la popoarele din sud-estul 
Europei. Legături temeinice au fost stabilite în primul rând cu vecinii noștri de 
peste Dunăre, medico-istoricii și folcloriștii bulgari, cu care s-au organizat ședințe 
comune, care au permis examinarea comparatistă a etnoiatriei celor două popoare, 
cu punerea în evidență a unor similitudini semnificative”1. Importanța studiilor sale 
de folclor medical rămâne peste veacuri: „Fără să neglijăm studierea aspectelor 
magice și superstițioase ale etnoiatriei, ca documente istorice ale mentalității 
preștiințifice, interesul nostru s-a concentrat asupra empirismului medical, în 
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vederea punerii în lumină a tot ce a fost și a rămas cu adevărat valoros din comoara 
înțelepciunii populare”2. 

Prezentul studiu își propune să identifice anumite criterii de tipologizare a 
bolilor în folclorul medical, anumite denumiri tradiționale ale bolilor, unii termeni 
tradiționali pentru anumite părți ale corpului, un anumit imaginar al corpului, 
precum și să stabilească prezența anumitor ființe fantastice drept origine a anumitor 
boli. De asemenea, se vor identifica anumite practici de vindecare prin intermediul 
descântecelor. 

Reprezentările simbolice ale bolilor în mentalitatea arhaică au surse variate: 
„Concepția folclorică despre esența proceselor patologice are rădăcini multiple și 
felurite. La elaborarea acestei concepții, așa cum o întâlneam până mai ieri la țăranul 
român, au contribuit, într-o măsură sau alta observațiile empirice efectuate de lecuitori 
anonimi, ca și reprezentările magice sa preceptele religioase, iar într-un stadiu mai 
recent, anumite cunoștințe împrumutate de la medicina savantă. (...) Viziunea folclorică 
despre boală nu posedă o unitate internă stabilă, ci se prezintă, dimpotrivă, ca un 
conglomerat de noțiuni și explicații cu o coeziune extrem de slabă”3. 

Imaginarul simbolic al corpului, așa cum apare în descântece, depinde de 
descrierea bolii, de originea bolii, de modul cum apare reprezentată simbolic boala. 
Apar țesute aici o mulțime de simboluri, „simbolul ca semn care trimite la un 
indicibil și invizibil semnificat, prin aceasta fiind obligat să incarneze concret 
adecvarea care îi scapă, și aceasta prin jocul redundanțelor mitice, rituale, iconografice, 
care corectează și completează inepuizabil inadecvareaˮ4. Această definiție a 
simbolului, ne ajută să înțelegem mai bine cum funcționează imaginarul simbolic. 
Astfel, „neputând să figureze infigurabila transcendență, imaginea simbolică este 
transfigurarea unei reprezentări concrete printr-un sens pentru totdeauna abstract. 
Simbolul este deci o reprezentare care face să apară un sens secret, el este epifania 
unui misterˮ5. 

Simbolistica structurii corpului omenesc se observă în manifestarea bolii aşa 
cum este descrisă în descântece, în descrierea procesului de vindecare, în prezentarea 
agenţilor vindecării, în recuzita descântătoarei (de exemplu, gestualitate specifică şi 
plante de leac, formule magice, obiecte întrebuinţate la descântat etc.). 

Manifestarea bolii are întotdeauna o componentă simbolică ce vine fie de la 
originea bolii – un demon sau o fiinţă supranaturală (Ielele, Rusaliile, Samca, 
Muma-Pădurii, Zburătorul etc.); de la Dumnezeu, dacă ai încălcat vreo interdicţie, 
ai lucrat într-o zi de sărbătoare, de ziua unui sfânt etc. ori nerespectarea unor reguli 
de igienă transmise prin viu grai de la o generaţie la alta. Este greu de înţeles 
pentru săteanul de odinioară cum funcţionează o boală: „Se ştie că omul primitiv 
nu cunoaşte nici pe de parte funcţia normală a organelor din trupul lui. De aceea 
nu-şi poate da seama că bolile provin din tulburarea funcţiilor fiziologice normale 
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din organism. Cum să-și explice el de ce cutare om, plecat sănătos de acasă, e găsit 
zvârcolindu-se puţin după aceea, pe drum, cu spume la gură şi în stare de 
nesimţire? Cum să-şi lămurească el taina omului care astăzi este bine dispus şi 
mâine, fără nici o cauză aparentă, e zguduit de friguri, îi clănţănesc dinţii, pe când 
tot trupul lui e scăldat de năduşeală? Cutare e astăzi cu mintea limpede, om ca toţi 
oamenii şi mâine mintea i se întunecă, vorbeşte ca nerozii sau e cuprins de o furie 
sălbatică. (...) omul primitiv (...) a ajuns la convingerea că boala este pricinuită de 
cineva”6. Această credință, că la originea bolii se află un duh necurat, o ființă 
mitologică sau un demon poate fi identificată în foarte multe descântece românești, 
„de multe ori îmbolnăvirea se produce pe neașteptate, fără ca observatorul profan 
să poată incrimina vreun factor vătămător din mediul fizic sau o încălcare a 
normelor igienice. Sunt cazuri când suferindul simte că, în adâncul corpului, ceva îl 
chinuiește tenace, cu o perfidie și o abilitate care lasă de preupus că în măruntaile 
sale s-a strecurat o ființă posedând o inteligență răuvoitoare. Tendința de 
antropomorfizare proprie mentalității primitive s-a răsfrânt și în domeniul 
patologiei: mai toate afecțiunile fizice și psihice au fost puse pe seama intervenției 
unor spirite ostile, demoni care se străduiesc necontenit să se sălășluiască în trupul 
muritorilor. Dar din fericire, omul nu poate rămâne neputincios în fața asaltului 
demonilor, căci duhurile bolii pot fi alungate recurgându-se la anumite formule 
magice, a căror acțiune este potențată prin administrarea de leacuri propriu-zise”7. 

Vindecarea înseamnă curățarea întregului trup, din cap până la tălpi, 
descântătoarea menționează fiecare parte a corpului: „Aruncături / Și făcături, / 
Ţipături / Și junghiuri, / Săgeți / Și răutăți, / Dureri / Și Supărări (...) / Să ieșiți / Să 
pieriți: / Din cap / De su cap, / Din păr / De su păr, / Din creieri / De su creieri / Din 
urechi / De sub urechi, / Din ochi / De sub ochi, / Din auzul urechilor, / Din vederea 
ochilor, / Din nas / De su nas / Din gură / De sub gură, / Din dinți / De su dinți, / Din 
măsele/ De su măsele (...),/ Din coaste/ De su coaste,/ Din spate/ De su spate (...) / 
Din câte le are. / Din nărtițele nasului, / Din fața obrazului (...) / Din creștetul capului 
/ Până-n tălpile picioarelorˮ8. Sau un alt descânteec de dălac, unde se observă 
enumerarea părților corpului în același timp cu nimicirea bolii: „Dălac veninat, / 
Dălac mursăcat, / Dălac băşicat, / Dălac topsăcat, / De gheavolu’ lăsat; / Dălac albu, / 
Dălac negru, / Dălac roșu, / Dălac galben, / Dălac de nouăzeci și nouă de feluri; / 
Dălac cu dălăcoaica, / Dălac cu bubă, / Dălac cu lucru rău, / Fugi, c-o să-țî fie greu; / 
Fugi lucru ghiavolesc, / Căci cu praf de pușcă te-am împușcat, / Cu sare te-am tăiat, / 
Cu usturoi te-am usturoiat,/ Cu cuțâtu’ te-am junghiat,/ Din carne de la (cutare)/ 
Afară te-am dat: / Din cap, din mâini, din picioare, / Din ochi, / Din nas, din inimă, / 
Și din tot corpul lui” (Informator Lițu Ioana, țărancă, 71 de ani, cules în anul 1979)9. 
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Un alt descântec, enumeră parțile corpului, în același timp cu vindecarea: Apucat 
de lucru rău, / Fărâmătură de inimă, / Din ficați, / Din rărunchi, / Cu lucru rău ai 
venit, / Cu lucru rău să te duci, / Fărâmătură, / Apucătură, / Zbătătură, / Să fugi din 
inimă bună, / Din creierii capului, / Din dosul gâtului, / Cine are cruce, / Să vie la 
cruce; / Cine n-are cruce, / Să fugă de cruce” (Informator Stuncă Ioana, țărancă,  
78 ani, cules în anul 1980)10. 

Aceste imagini ale corpului omenesc afectat de boală, descriu cu ușurință 
modul în care percepeau oamenii, odinioară, corpul omenesc și funcționarea 
acestuia. Se constată orientarea pe verticală a corpului omenesc, aşa cum urmăreşte 
şi descântătoarea vindecarea acestuia, „această combinare a descântecului cu 
tratamentul emipiric, pe lângă evidentele și gravele ei inconveniente pe plan medical, a 
avut totuși și o latură pozitivă, servind la fixarea unor scheme terapeutice relativ 
valabile. Din cele mai îndepărtate vremuri, oamenii au făcut, întâmplător, 
descoperiri prețioase în ce privește mijloacele de prevenire și tratare a bolilor: ei au 
constatat că o anumită plantă ingerată de un suferind a vădit proprietăți curative, că 
o anumită manoperă a permis reducerea mai lesnicioasă a unei luxații, că un anumit 
regim alimentar a favorizat restabilirea sănătății. Dintr-un motiv sau altul, memoria 
colectivității n-a izbutit să le înregistreze dar când respectivelor practici 
vindecătoare li s-au alipit ritualuri și exorcisme, ele au putu fi mai ușor memorate, 
asigurându-li-se persistența în arsenalul terapeutic făurit prin contribuția tuturor 
generațiilor. Numai că acest fixator magic al experienței medicale folclorice este și 
el destul de labil. Pe de altă parte, nu arareori, tocmai fondul empiric valoros al 
practicii vrăjitorești lecuitoare se degradează cu timpul și se pierde, rezistând doar 
ritualul, golit însă cu totul de conținutul lui pozitiv”11. 

O tipologie bolilor se poate realiza având drept criteriu terminologia specifică 
patologiilor diferitelor părți ale corpului, „terminologia bolilor este bine stabilită, 
deși numele unora dintre boli variază după regiuni. Dăm mai jos, clasificate, 
numele bolilor pe care le cunoaște poporul: I. Bolile organelor de respirație:  
A. Bolile nasului: 1.Coriza: guturai, gutunar, troahnă, troană, șuhărie (Mold.), 
buduhală (jud. Prahova, Brăila), budihoală (jud. Vaslui), cataroi (Mold.),  
2. Epistaxis: curgere de sânge din nas; B. Bolile gâtului: 3. Anghină: anghină, durere 
de gât; 4. Amigdalită: gâlci, modâlci, bubîlcă; 5. Angină difterică.Crup difteric: 
gușter, șopârlaiță, bolfe, anghină; 6. Laringită: răgușeală; 7. Struma (Hipertrofia 
glandei tiroide): gușa. C. Bolile pieptului: 8. Bronșită: tuse; tusea convulsivă la 
copii e numită tuse măgărească. 9. Astm. Emfizem. Dispnee: năduf, năduh, 
înădușeală, nădușeală, năglugă, înecăciune, șui. 10. Pneumonie. Pleurezie: junghi, 
cuțit, țeapă. 11. Tuberculoză pulmonară: oftică, osfică (Olt.), boală seacă (Județul 
Lăpușna), cihotcă (județul Ismail). II. Bolile aparatului circulator și ale sângelui: 
12. Palpitații: bătaie de inimă; 13. Hidropizie. Ascită. Anasarcă: dropică, apă, boală 
de apă; 14. Scrufuloză: jolnă, scrofuri; 15. Scorbut: studeniță; 16. Cașexie: rast; 
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17. Gută: podagră; 18. Reumatism articular: mâlcaviță, mărcaviță; 19. Reumatism 
poliarticular acut: întâmpinat, (în)tâmpinătură, întunchinătură; III. Bolile aparatului 
digestiv: A. Bolile gurii: 20. Abces alveolar: abubă; 21. Stomatită: studeniță; la 
copii: plesniță, mărgăritărel; 22. Gingivită: năjit; 23. Afte: gurar, plesne, pogană, 
pușchea, acrum; 24. Ranula: broscuță, broască sub limbă. B. Boli de stomac și de 
intestine: 25. Diaree: urdinare, pântecare, treapăd, trepădare, cufureală, coleți, 
pârțuică, mânce-l coca (Trans.); descuiet (județul Lăpușna); spurcat (Județul Dolj); 
26. Colici intestinale: izdat, surdumași; la copii: mătrice. 27. Dizenterie: ieșire 
afară cu sânge, pântecare cu sânge, treapăd cu sânge, urdinare cu sânge, trecere 
(județul Gorj); sfânta boală; vintre; la copii: lamoste; 28. Gastro-enterită: trecătură; la 
copii: babițe; 29. Dispepsie: rânză, căderea rânzei; 30. Crampe: cârcei, frământătură 
la inimă, funicei; la copii: fras; 31. Indigestie: aplecate, plecate, greață, ciumurluială, 
gemărluială, ciumer(n)iță; 32. Constipație: încuiere, încuietură (Județul Lăpușna)...”12. 

O altă clasificare a bolilor se poate realiza dacă se ia în calcul originea bolii. 
Aceasta poate fi pricinuită de lipsa igienii, de un demon, de duhuri necurate sau de 
ființe demonice, de ființe mitologice (Ielele, Sfintele, Frumoasele, Vântoasele sau 
Moroi, strigoi, Zburătorul, Muma-Pădurii etc.), „un dușman care, cu ajutorul 
farmecelor, îi vâră boala în trup”13, o pedeapsă trimisă de Dumnezeu. Așadar, 
„fiecare boală, după concepția poporului, își are demonul ei (...). Acești demoni  
n-au nume speciale, sunt anonimi. Ei poartă, în genere, numele bolii pe care o 
pricinuiesc”14. Iată ca exemplu un fragment dintr-un descântec de năjit (otită): 
„Năjitule/ Sfrijitule,/ Ieși,/ Că nu mai e vreme de stat/ Că te-oi unge, / Te-oi frige,/ 
Te-oi pârli,/ Te-oi fugări,/ Sufletul ți-a ieși...”15. Concepţia că numele duhului 
necurat este ştiut, salvează bolnavul de chinuri, duhul poate fi invins. Astfel se 
explică şi numeroasele epitete ce se adaugă bolii în descântece, pentru a putea 
alunga cât mai variat demonul care îl chinuie pe bolnav: „Brâncă neagră,/ Brâncă 
albă,/ Brâncă turungie,/ Brâncă cafenie,/ Buba Bubelor,/ Muma ciumelor,/ Tu, brâncă 
roșie,/ Tu, brâncă turchează,/ Tu, brâncă albastră,/ Tu, brâncă verde,/ Tu, brâncă 
galbenă,/ Tu, brâncă din soare,/ Tu, brâncă din ninsoare,/ Tu, brâncă din mâncare,/ 
Tu, brâncă din sculare,/ Tu, brâncă din lovituri,/ Tu, brâncă din întâlnituri,/ Tu, 
brâncă din Șoimane,/ Tu, brâncă din cărare,/ Tu brâncă din soare sec,/ Brâncă cu 
izbitură,/ Brâncă cu vifor,/ Brâncă cu izdat,/ Brâncă cu cai negri,/ Brâncă cu cai 
albi,/ Cu coadele zugrăvite,/ Cu coadele poleite...”16. Pe lângă numeroasele epitete 
adăugate bolii pentru a o identifica și învinge, „de teamă să nu omită tocmai acel 
epitet al duhuui care a pricinuit boala de care suferă bolnavul, descântătorul sau 
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descântătoarea are grija de a adăuga, după înșirarea tututror epitetelor și formula de 
99 de feluri sau de 99 de neamuri, printre care, fără doar și poate, trebuie să se 
găsească și duhul necurat de pe urma căruia se trage boala suferindului”17. Iată ca 
exemplu un descântec din Vâlcea: „Bubă albă,/ Bubă neagră,/ Bubă roșie,/ Bubă 
albastră,/ Bubă cafenie,/ Bubă cenușie,/ Bubă de cal,/ Bubă porcească,/ Bubă 
ovreiască,/ Bubă nemțească,/ Bubă franțuzească,/ Bubă de 99 de neamuri,/ 
Noauăzeci și nouă de bube,/ Bubă de leac,/ Bubă de uscat,/ Ieși de la (cutare)”18. 

O altă cauză a bolii poate fi întâlnirea cu Ielele, Dânsele Sfintele, Milostivele, 
Șoimanele, Doamnele Cuconițele, fetele câmpului, Fetele lui Șandru etc., acestea 
sunt foarte frumoase, sunt îmbrăcate în alb au clopoței la picioare și flori în părul 
despletit19, zboară în aer, fiind însoțite de muzicanți – tineri frumoși pe care i-au 
răpit, unde dansează hora pe pământ, rămâne locul pârjolit, iarba arsă și dacă 
întâlnesc pe cineva în cale îl zmintesc, îi iau mințile. Ele pot remedia acest lucru, 
dacă după o perioadă de timp, un an, li se amintește de cel bolnav și sunt îmbunate 
și îl vindecă. Iată un fragment de descântec, în care se cere bunăvoința 
Frumoaselor: „De-o fi deochiat de Sfinte / Cu inimile bune, / Sfintelor,/ Bunelor, / 
Line ca apa, / Moi ca mătasea, / Dulci ca mierea, / Pe N. să-l lăsați curat, / Luminat, 
/ Cum Dumnezeu l-a lăsat”20. 

Alte ființe supranaturale care s-ar afla la originea unor boli sunt și Rusaliile, 
întrucâtva înrudite cu Ielele, acestea sunt închipuite ca niște bătrâne urâte, „sunt în 
număr de 3 sau 7 și umblă numai în săptămâna Rusaliilor și în ziua de Todorusale 
sau Strat de Rusalii sau Sfredelul Rusaliilor, care cade într-o miercuri, la 24 de zile 
înainte de Rusalii. Zboară și ele prin văzduc, ca și Ielele, cântă și joacă pe la puțuri, 
pe la fântâni, cruci, răspântii, prin poieni etc, dar numai în zilele consacrate lor. În 
aceste zile, nimeni nu trebuie să lucreze, căci ființele acestea răutăcioase se răzbună 
atunci, și ologesc, schilodesc, scot ochii, asurzesc sau înnebunesc pe cei care nu le 
țin zilele”21. Iată un fragment dintr-un descântec care descrie răul provocat de 
Rusalii: „A purces (cutare).../ Pe cale, pe cărare, / Și la mijloc de cale / Cu Rusaliile 
întâlnitu-s-a. / În fața lui izbitu-l-au, / Mâinile dămblăgitu-i-au, / Vinele la picioare 
zgârcitu-i-au, / Piepu-n sus ridicatu-i-au, / Spinarea strâmbatu-i-au, / Creierii 
turbatu-i-au, / Mintea-n cap schimbatu-i-au, / Vlaga din ciolane luatu-i-au, / Trupu 
schimonositu-i-au, Râs de dânsu făcutu-și-au. / Ca un fuior de cânepă l-au 
zbuciumat, / Într-o bute de roată l-au băgat, / Și de laturea drumului l-au aruncat, / 
Și în pulbere l-au astupat....”22. 

Practicile de vindecare sunt diverse, majoritatea înregistrate în cadrul 
descântecelor, însă vindecarea vine numai de la Dumnezeu, așa cum se rostește la 

                                                 
17 I. Aurel Candrea, op. cit., p. 148. 
18 GH. F. Ciaușeanu, G. Fira, C. M. Popescu, Culegere de folklor din județul Vâlcea și 

împrejurimi, București, 1928, p. 137. 
19 I. Aurel Candrea, op. cit., p. 183. 
20 Tudor Pamfile, op. cit., p. 30. 
21 I. Aurel Candrea, op. cit., p. 187. 
22 Grigore Tocilescu, op. cit., p. 1537. 
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finalul descântecului: Descântecul de la mine, / Și leacul de la Dumnezeu. Maica 
Domnului, de asemenea, poate vindeca, ea este cea care îl aude pe bolnav plângând 
și coboară pe scara de aur până la el, finalul unui descântec de moroi: Sâmta Maică 
Mărie, leac din gura mea să fie; Descântecul meu, / Leacu de la Dumnezeu; / Eu 
puțin am descântat, / Sâmta Maica Marie leac mult mi-a dat23. Maica Domnului 
este adesea invocată pentru a veni în ajutor și să aducă vindecarea: „Mărie Maică, 
Sfântă Mărie, / Te rog vină și-mi ajută mie. / Mărie, Maică Sfântă, / Sfântă ești, 
sfântă să fii, / Curată ești, curată să fii; / Leacul de la tine, / Descântecul de la mine. 
/ Eu mă rog ție, / Tu-mi ajută mie”24 sau într-un descântec de deochi din județul 
Vâlcea: „Descâtecu meu / Leacu de la Dumnezeu / Și de la Maica Precista / Și de 
la toți sfinții / Sfinții doftori / Fără de arginți / Chir și Ioan”25. 

Uneori, descântecul menționează anumiți sfinți care pot aduce vindecare,ca 
de exemplu: „Sfint Augustine / Și tu, Sfinte Trifoane, / Luați durerea de la N. / Din 
creștetul capului / Din fața obrazului, / Din gâtlejul gâtului”26. 

La originea vindecării, a leacurilor se poate afla întâmplara, instinctul 
animalelor, instinctul și experiența omului, dar și leacurile băbești, după cum 
menționa I. Aurel Candrea în lucrarea sa Folclorul medical comparat27. Forma 
descântecului poate întruchipa o rugăminte: „De-o fi boala de la sfintele zile 
greșite, / Să-și aducă Milostivele aminte, / Boala să i-o ia, Leacu să i-l dea / De-o fi 
de la Ale Sfinte,/ Să-și aducă aminte,/ Să treacă blânde ca oile/ Și dulci ca 
albinele..”28, o poruncă: „Fugi, izdate,/ Necurate, / Că am o sabie ruginoasă, / Prin 
venin de șarpe trasă, / Când te-ncinge, / Te cuprinde”29, poate realiza vindecarea 
prin eliminare: „Nouă babe, nouă fete nouă șopârlaiți, / Nicio o babă, nici o fată, 
nici o șopârlaiță, / Opt babe, opt fete, opt șopârlaițe, / Nici o babă, nicio fată, nici o 
șopârlaită....”30, printr-un blestem: Dacă-i deocheat de femeie, să-i cază părul, prin 
enumerare, prin descreștere:„Gâlca cât măru, / Gâlca cât para, / Gâlca cât nuca, / 
Gâlca cât aluna, / Gâlca cât bobu, Gâlca cât mălaiul / Gâlca cât un fir de mac uscat, 
/ În patru despicat”31, prin paralelisme: „Cum se spală / Malurile de tină/ Pietrele de 
rugină, Aşa să se spele (cutare) / De orice boală o avea, și De ele s-o spăla”32, prin 
dialog: „– Ce-ai pe limbă? / – O pușchea/ – Ptiu, amu să pieie!”33. 
                                                 

23 I. Aurel Candrea, op. cit., p. 281. 
24 Șezătoarea. Revistă pentru literatură și tradițiuni populare, dir. Artur Gorovei, Fălticeni, 

1892 urm., VII, p. 17 apud I. Aurel Candrea, op. cit., p. 283. 
25 Grigore Tocilescu, op. cit., p. 1563. 
26 Simion Florea Marian, Descântece poporane române. Culese de..., Tipografia lui R. Eckhardt în 

Cernăuți, Suceava, 1886, XXII+352 p. Cernăuți, 1886, p. 327. 
27 I. Aurel Candrea, op. cit., pp. 289–294. 
28 Grigore Tocilescu, op. cit., p.1553. 
29 Charles Laugier, Contribuțiuni la etnografia medicală a Olteniei, Craiova, f.a. apud I. Aurel 

Candrea, op. cit., pp. 344–345. 
30 Șezătoarea. Revistă pentru literatură și tradițiuni populare, dir. Artur Gorovei, Fălticeni, 

1892 urm., III, p. 141 apud I. Aurel Candrea, op. cit., p. 283. 
31 Simion Florea Marian, op. cit., p. 125. 
32 I. Aurel Candrea, Descântece poporane române..., p. 356. 
33 Șezătoarea. Revistă pentru literatură și tradițiuni populare, dir. Artur Gorovei, Fălticeni, 

1892 urm., II, p. 130 apud I. Aurel Candrea, op. cit., p. 360. 
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Dificil de realizat, datorită varietății descântecelor și a practicilor de vindecare, o 
tipologie a bolilor rămâne o problematică deschisă pentru entografi, etnologi, medici 
interesați de folclor, cercetători în general. Considerăm că prezentul studiu a deschis 
câteva căi de cercetare nu numai în ceea ce privește tipologia bolilor, cât și imaginarul 
simbolic al corpului și specificul anumitor practici de vindecare. 

CONTRIBUTIONS TO A TYPOLOGY 
 OF DISEASES IN MEDICAL FOLKLORE – BODY IMAGES  

AND HEALING PRACTICES 

(Abstract) 

This study aims to identify certain criteria for typifying diseases in medical folklore, 
certain traditional names of diseases, and some traditional terms for certain parts of the 
body, a certain imaginary body, and to establish the presence of certain fantastic beings as 
the origin of certain diseases. Also, certain healing practices will be identified through 
enchantments. 

The symbolic representations of diseases in the archaic mentality have various 
sources: bad spirits, the evil eye, mythological beings etc. 

The symbolic imaginary of the body, as it appears in enchantments, depends on the 
description of the disease, on the origin of the disease, on the way in which the disease 
appears symbolically represented. A lot of symbols appear woven here. 

The symbolism of the human body structure is observed in the manifestation of the 
disease as described in enchantments, in the description of the healing process, in the 
presentation of healing agents, in the enchanter’s props (for example, specific gestures and 
herbs, magic formulas, objects used to enchant etc.). 

The manifestation of the disease always has a symbolic component that comes either 
from the origin of the disease – a demon or a supernatural being (Ielele, Pentecost, Samca, 
Muma-Pădurii, Zburătorul etc.); from God, if you violated any prohibition, you worked on 
a holiday, a saint’s day etc. or non-compliance with hygiene rules transmitted orally from 
one generation to another. It is difficult for the villager to understand how a disease works. 

Healing means cleansing the whole body, from head to toe, the enchantress mentions 
every part of the body. These images of the human body affected by the disease, easily 
describe the way people once perceived the human body and its functioning. There is a 
vertical orientation of the human body, as well as its enchanting healing. 

A typology of diseases can be achieved based on the terminology specific to the 
pathologies of different parts of the body 

 
Keywords: enchantment, medical folklore, typology of diseases, healing practices, 

symbolic imaginary of the body. 


