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ACȚIUNILE ANTISPASTICE  

ȘI ANTIINFLAMATORII ALE PRODUSELOR  

FITOTERAPEUTICE ÎNTREBUINȚATE ÎN OLTENIA 

LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU 

Abstract: The present study, based on the information provided by 
performers from Oltenia, resulted after the personal field research, 
endeavours the analysis of the therapeutic result of the phytotherapeutic 
products, in the prophylaxis and the healing of the pathological processes.   
In the first part, it was emphasised the use of the medicinal plants in 
phytotherapy, since ancient times. There was as well revealed the constant 
preoccupation of our ancestors for health preservation with the help of 
medicinal species of plants. The man of all the times has known the healing 
properties of the plants and used them traditionally as teas, cataplasms, 
tinctures, syrups, local baths, general baths, ointments or other therapeutic 
products. The reason for resorting to the magical-empirical medicine was the 
belief that it promoted a healthy living.  
In the investigation part, there were exemplified few natural products, 
resulted from vegetal sources that contain active components with a wide 
variety of biological uses, having antispasmodic and anti-inflammatory 
properties and being used by the local people of Oltenia for keeping 
themselves healthy, for preventing and treating the diverse conditions. 
Nowadays, in the researched area, the phytotherapeutic products have gained 
considerable popularity, being used frequently in preserving a good health.  

Key words: illnesses, cures, healer, Oltenia, phytotherapeuthic products, 
healing. 

 
Preocuparea și efortul depus în prevenirea îmbolnăvirilor și promovarea 

sănătății sunt tot atât de vechi cât omenirea. La începutul Comunei primitive, omul 
a luptat instinctiv cu boala, iar grija pentru însănătoșirea bolnavului era mai mare 
decât în etape mai târzii ale acestei perioade preistorice. Medicina Comunei 
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primitive era una magico-empirică, bazată pe observația bolnavilor, pe practicile 
mistice și pe intervenția supranaturalului. La baza tratării bolilor și rănirilor a stat 
spiritul de observație a manifestărilor patologice sau accidentale. Inițial, leacurile 
erau preparate și administrate de către vrăjitorul-vindecător al tribului, ulterior de 
către preotul-medic1. Vindecătorul urmărea să afle agentul cauzal al bolii, motivul 
suferinței bolnavului: nerespectarea unei rânduieli sau neîndeplinirea unui ritual 
obligatoriu care viza menținerea sănătății, săvârșirea unei greșeli în somn sau în 
vis, pedeapsă pentru un păcat al unei rude sau al unui membru al colectivității. 
Bolnavul era un păcătos, iar boala o pedeapsă a zeilor. După identificarea pricinii 
bolii, urma prescrierea tratamentului: ritualuri de ispășire și purificare.  

În demersurile vindecatoare sau profilactice ale omului primtiv, un rol 
important îl avea și magicul. În scopul vindecării, se practicau descântece, se 
aduceau jertfe, iar în scop profilactic se foloseau amuletele și talismanele. 
Vechimea magiei casnice (descântece, vrăji și dezlegări) este subliniată de către  
N. Cartojan: „Descântecele sunt supraviețuiri din vechile formule și ritualuri ale 
magiei popoarelor vechi”2. Limbajul arhaic al descântecelor, forme culturale bazate 
pe magie făcute în scop de a redobândi sănătatea și a alunga boala, este deosebit de 
expresiv. În practicarea descântecului3, formă terapeutică complexă, se întâlnesc 
trei metode de tratament: fitoterapeutică, psihohipnotică și bioenergetică. 

 
1 Referitor la medicina în Comuna primitivă vezi: Gabriel Barbu, Gheorghe Brătescu, Vasile 

Manoliu, Aspects du passé de la médecine dans la République Populaire Roumaine, Bucarest, 1957; 
Dumitru Berciu, Contribuții la problemele neoliticului în România în lumina noilor cercetări, 
București, Editura Academiei Române, 1961; Valeriu Bologa, Din istoria medicinei românești și 
universale, București, Editura Academiei Române, 1962; Nicolae Vătămanu,  Originile medicinii 
românești, București, Editura Medicală, 1979; Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, 
vol. I. De la epoca de piatră la misterele din Eleusis, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 
1981; Tratat de antropologie medicală, morfo-funcțională, motrică, culturală și metapsihologică  
(sub redacția: Mircea Ifrim),  București, Editura ASM, Editura Vremea, 2015; Dan Monah, Religie și 
artă în paleolitic, Piatra Neamț, Editura Constantin Matasa, 2015.   

2 N. Cartojan, Cărțile populare în literatura românească, vol. I Epoca influenţei sud-slave, 
Bucureşti, 1929, p. 233. 

3 Referitor la magia populară, descântece și descrieri ale practicilor magice vezi: Simeon  
Fl. Marian, Vrăji, farmece şi desfaceri, Bucureşti, 1893; Daniil Ionescu, Daniil I. Alexandru,  
Culegere de descântece din județul Romanați, I–II, București, 1907; V. Bologa, Vrăji, babe şi  
moaşe – azi şi odinioară, în „Revista Sănătăţii”, nr. 5, 1921, Cluj, pp. 81–85; A. Gorovei, 
Descântecele românilor, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1931; G. Bichigean, I. Tomuta, 
Bocete şi descântece din Ţinutul Năsăudului, Bistrița, 1938; Andrei, Oișteanu, Motive și semnificații 
mito-simbolice în cultura tradițională românească, București, Editura Minerva, 1989; N. Coatu,  
Structuri magice tradiţionale, Bucureşti, BIC ALL, 1998;  Radu Răutu,  Antologia descântecelor 
populare românești, București, Editura „Grai și suflet”, 1998; Antoaneta Olteanu, Ipostaze ale 
maleficului în medicina magică, Bucureşti, Editura Paideia, 1998; V. Bălteanu, Terminologia magică 
populară românească, Bucureşti, Editura Paideia, 2000; Camelia Burghele, În numele magiei 
terapeutice, Zalău, Editura Limes, 2000; P. Biltiu, M. Biltiu, Fascinația magiei: vrăji, farmece, 
desfaceri din județul Maramureș, Baia Mare, Editura Enesis, 2001; Sanda Golopenția, Limba 
descântecelor românești, București, Editura Academiei Române, 2007.  
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În dorința de a-și diversifica alimentația, omul primitiv și-a dat seama că 
acțiunea preparatelor pe bază de plante asupra organismului este diferită4. La 
nevoie, își reamintea de respectivele calități și folosea ierburile ca leac. În acest 
sens, anumite plante alimentare au fost cultivate în locuri ușor accesibile și au fost 
descoperite moduri de preparare culinară corespunzătoare a acestora. Omul 
primitiv, în combaterea bolilor și, în general, a suferințelor, întrebuința remedii de 
origine vegetală, animală sau minerală. Pentru calmarea durerilor reumatice și 
pentru vindecarea de răni se foloseau atât fierturile din plante, administrate interrn, 
dar și compresele cu produse vegetale care acționau prin piele. În tratarea 
afecțiunilor reumatice, în special artrite și artroze, erau utilizate și izvoarele cu apă 
termală.  

Informații despre plantele de leac întrebuințate în scopul tămăduirii diverselor 
afecțiuni se găsesc în lucrarea lui Hipocrate din Cos numită Corpus 
Hippocraticum, în cadrul căreia sunt descrise 236 de plante. În concepția 
hipocratică, se considera că „alimentele voastre să fie medicamentele voastre şi 
medicamentele voastre să fie alimentele voastre”. Cel mai mare medic al 
antichității sublinia că bolile au cauze naturale, dar aducea în discuție alimentația, 
condițiile de viață, surmenajul intelectual, excesele și abstinența, ereditatea și 
contagiunea. Metoda propusă de Hipocrate, care urma să stea la baza practicii 
medicale, consta în: identificarea bolii cu ajutorul simptomelor pe care le prezintă, 
cercetarea cauzelor, stabilirea prognosticului, prescrierea tratamentului. Medicina 
antică greacă a înregistrat noi progrese cu ajutorul lui Hipocrate din Cos, care a 
eliminat supranaturalul și a fundamentat medicina materialistă.  

În spațiul cultural românesc, informații referitoare la valoarea terapeutică a 
ierburilor de leac în profilaxia şi vindecarea proceselor patologice provin încă din 
antichitate. Autorii antici, în scrierile lor, au făcut referire la plantele medicinale 
folosite în terapeutică de către geto-daci și considerau că aceștia aveau cunoștințe 
destul de avansate referitoare la tămăduirea bolilor. Între acești autori se numără și 
Herodot care scria despre ritualul magic al fumigației cu semințe de cânepă, folosirea 
semințelor de la anumite plante fiind confirmată și de către Pomponius Mela5. Plante 
cu efecte terapeutice folosite de daco-geți sunt menționate și de către Clemens din 
Alexandria, Iordanes, Platon. În secolul al II-lea d. Hr., Pseudo-Apuleius, în lucrarea 
De medicaminibus herbarum, nota 37 de plante utilizate pentru prevenirea și 
combaterea multor afecțiuni. Dintre acestea, 11 specii cu denumiri dacice sunt identice 
cu cele menționate de Dioscoride în lucrarea sa, De materia medica6.    

 
4 Vezi  Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, The traditional nourishment – support of a healthy life 

and the human activity, în volumul „Identities in Globalization. Intercultural Perspectives”, editori 
Iulian Boldea și Cornel Sigmirean, Târgu-Mureș, Editura Arhipelag XXI, 2020, pp. 242–250. 

5 Petre Bardașu,  Autorii antici despre cunoștințele asupra naturii ale geto-dacilor, în 
„Buridava. Studii și materiale” , 3, 1979, p. 20.  

6 G.C. Mazăre, Plantele medicinale în spațiul carpato-danubiano-pontic, în „Bucovina 
Forestieră”, nr. 19/2019, p. 47.  
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Mai târziu, în Evul Mediu, în întreaga Europă rețetele medicale și 
indicațiile terapeutice (manuscris și publicații) bazate pe preparatele din 
plantele medicinale s-au bucurat de o largă difuzare7. Un prețios material de 
leacuri populare pentru tămăduirea bolilor interne și externe cuprinde 
manuscrisul slavon miscelaneu de la Praga, de la sfârșitul secolului al XIV-lea, 
cunoscut în studiile de specialitate sârbești și sub denumirea de Sbornicul de la 
Hodoș8. Era scris într-o slavonă de redacție sârbă, cu elemente de vorbire 
populară și cuprindea patru părți de scrieri cu caracter medical: fiziologie, 
ginecologie, farmacoterapie, astrologie. În cuprinsul părții cu indicații 
farmacoterapeutice erau prevăzute leacuri contra frigurilor, a gutei, împotriva 
mușcăturii de viespe și de șarpe, a durerilor de dinți, a turbării, a asurzirii, a 
tusei, a durerilor de cap etc. Preparatele pe bază de plante erau pregătite de 
babele lecuitoare sau de persoana bolnavă, pe baza indicațiilor primite de la 
„tămăduitori”. Vindecarea consta în îmbinarea elementului empiric cu cel 
magic, terapia prin descântec era foarte răspândită. 

În scop preventiv, formulele și practicile magice erau scrise sau desentate pe 
hârtie ori o bucată de metal și erau purtate cu sine. În vederea tratării bolilor, 
formulele magice erau rostite sau scrise pe anumite părți ale corpului sau pe o 
hârtie care era pusă sub bolnav ori pe partea de corp bolnavă9.  

 Recomandările de medicină empirică inserate în acest text, al cărui 
conținut este variat și interesant, arată că cel mai frecvent erau folosite plantele 
aflate la îndemâna oricui. Indicațiile terapeutice demonstrează faptul că omul 
din popor cunoștea efectul curativ al plantelor medicinale, dar și al altor 
elemente din natură și reprezintă o dovadă a credințelor populare despre boli și 
remedii populare. 

Unul dintre cele mai vechi texte de farmacoterapie populară din spațiul 
românesc datează din prima jumătate a secolului al XVI-lea și conține indicații 
terapeutice împotriva diverselor boli. Acest manuscris miscelaneu slavo-român a 
fost menționat, prima dată, de B.P. Hașdeu10, avea 140 de file și era alcătuit din  
31 de scrieri eterogene, laice și religioase, în cea mai mare parte legende apocrife 
ale Vechiului și Noului Testament. Primele 12 file ale textului cuprindeau 
recomandări de medicină empirică și aveau ca scop protejarea omului împotriva 
bolilor cu care se confrunta la un moment dat. Sunt recomandări împotriva 
durerilor abdominale, de urechi, de ochi, de dinți, de inimă, contra tusei, a 
mușcăturii de câine și de șarpe și altele.  

 
7 Despre textele de folclor medical vezi: I.C. Cazan, Texte de folklore medical, în  „Cercetări 

literare”, II, București, 1936, pp. 55–78.  
8 Vezi Dușița Ristin, Fragmentele de medicină populară din manuscrisele slavone din Banat, 

în „Romanoslavica”, vol. XLVI, nr. 3, 2010, pp. 103–112.  
9 Ibidem, p. 109.   
10 B.P. Hașdeu, Cuvinte din bătrîni. Cărtile populare ale románilor in sec. XVI, în legáturá cu 

literatura poporaná cea nescrisá, București, 1879,  pp. 181–184.  
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În secolul al XVI-lea apar primele documente în limba română în care este 
descris felul în care se utilizau plantele de leac de către comunitățile umane din 
spațiul carpato-danubiano-pontic: Psaltirea Scheiană (1515) și Herbarium de la 
Cluj (1587). 

În vederea descrierii proprietăților antispastice și antiinflamatorii ale 
produselor fitoterapeutice vom lua în considerare în special arealul etnografic 
oltenesc, bazându-ne pe informațiile performerilor, rezultate din cercetările noastre 
de teren. În acest sens, vom aduce în discuție preparatele terapeutice cu potențial 
medicinal și gama de boli pe care le tratează, pe baza cunoștințelor locale. În 
spațiul investigat, toate părțile plantelor, prelucrate sub formă de infuzie, macerat, 
decoct, tinctură, unguent, cremă, gel sau cataplasmă se utilizează în profilaxia sau 
tratarea bolilor, pentru calitățile acestora terapeutice. În cadrul procedeelor simple 
de prelucrare a materialului vegetal au fost citate toate părțile plantelor, frunzele 
fiind cele mai utilizată, urmate de întreaga plantă. 

În fitoterapia empirică din Oltenia, proprietăți antispastice și antiinflamatorii 
au preparatele pe bază de coada-șoricelului. Acestea sunt recomandate în tulburări 
gastro-intestinale și în afecțiuni biliare: „Când mă supără stomacul beau trei căni de 
ceai de coada-șoricelului pe nemâncate. Infuzia o fac dintr-o cană cu apă și o 
lingură de flori. Ceaiul din toată planta e bun și dacă nu ai poftă de mâncare”11. De 
asemenea, acest produs vegetal are acțiune hemostatică, antimocrobiană și 
hipotensivă. Efect digestiv are și tinctura de coada-șoricelului: „Peste florile de 
coada-șoricelului culese în jurul prânzului, pe soare, punem alcool cât să le 
acopere. Lăsăm borcanul la loc călduros două săpătămâni. Strecurăm, punem în 
sticle pe care le păstrăm la rece. Luăm câte o linguriță înainte de fiecare masă. 
După trei săptămâni facem pauză o săpătămână și iar ne tratăm”12. Extern, se 
utilizează ca cicatrizant, în răni deschise: „Punem comprese cu ceai de 
coada-șoricelului sau spălăm rana cu el”13. Coada-șoricelului, în amestec cu alte 
specii vegetale, se folosește în tratarea artritei: „Părți egale de coada-șoricelului, 
troscot, salcie și castan sălbatic se opăresc cu o jumătate litru de apă. Se beau trei 
căni de ceai pe zi. Se masează locul cu alifie de gălbenele”14.  

Acțiune antispastică la nivelul tractului digestiv are obligeana, din care se 
prepară diferite produse fitoterapeutice: „Când avem crampe la stomac, greață, 
vărsături folosim tinctura de obligeană. Se ia câte o linguriță înainte de fiecare 
masă. După trei săptămâni se face pauză o săptămână și iar se reia. Tot pentru 
stomac și pentru poftă de mâncare este bun vinul de rădăcină de obligeană: într-un 
litru de vin se macerează o săptămână câteva rădăcini de obligeană. Se strecoară, se 
pune zahăr sau miere după gust și se bea câte un păhărel înainte de cele trei 

 
11 Inf. Maria Budana, 83 de ani, localitatea Pielești, jud. Dolj, 2021.  
12 Inf. Eugenia Ban, 74 de ani, localitatea Ruda, jud. Vâlcea, 2021.  
13 Inf. Emilia Pătrană, 62 de ani, localitatea Gângiova, jud. Dolj, 2020. 
14 Inf. Gabriela Florescu, 72 de ani, localitatea Crasna, jud. Gorj, 2021.  
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mese”15; „În balonări e bun ceaiul și maceratul de obligeană”16.  În spasme 
gastrointestinale, acest produs vegetal este utilizat împreună cu alte plante: „Se face 
o tinctură din obligeană, mentă, mușețel, fenicul și un litru de alcool. Se bea câte 
50 g după fiecare masă. Se face un tratamen de o lună. După o pauză, iar se bea”17.  

În medicina populară din Oltenia, pentru acțiunea antispastică, 
antiinflamatorie și antimicrobiană este recomandată rostopasca, sub forma infuziei, 
tincturii și a sucului proaspăt. Produsul vegetal, rădăcina și partea aeriană, asigură 
o bună digestie intestinală, stimulează mărirea secreției hepatice și pancreatice: 
„Ciroza o poți trata cu infuzie de rostopască facută din două lingurițe de plantă 
verde sau uscată la o cană cu apă. Se bea în timpul zilei. După o săptămână se face 
o pauză de o săptămână și iar se bea. Când ai ficatul bolnav și tinctura de 
rostopască e bună. Se ia câte o linguriță înainte de masă”18; „Pe negi se pune suc 
proaspăt de rostopască”19. Efect antispastic, de stimulare a secrețiilor gastro-
intestinale are infuzia de fructe de coriandru: „Pentru stomac fac o infuzie din 
fructe zdrobite de coriandru. Beau două căni pe zi după ce mănânc”20. În dispepsii 
sunt indicate frunzele și fructele de afin: „În balonări beau două căni de ceai din 
frunze de afin într-o zi. Mănânc și fructe, proaspete sau uscate”21. Preparatele pe 
bază de frunze și scoarță de castan comestibil au acțiune antispastică și stimulantă a 
secrețiilor gastro-intestinale22.  

Preparatele din nalbă mare neutralizează aciditatea gastrică, tratează 
tulburările gastrice și se recomandă în inflamațiile mucoaselor căilor respiratorii: 
„Se lasă trei ore la macerat câteva rădăcini de nalbă mare peste care se toarnă o 
cană cu apă. Se strecoară și se bea cu înghițituri mici înainte de masă. Din frunze și 
flori se face infuzie și se beau două căni pe zi”23. În tratamentul disfuncțiilor 
gastrointestinale se folosesc intern, sub formă de infuzie, gălbenelele24. Acțiune 
profilactică în boli infecțioase are busuiocul. Se recomandă în tulburări ale căilor 
respiratorii: „Când suntem gripați sau tușim, facem o infuzie dintr-o lingură de 
frunze și flori de busuioc la o cană cu apă. Bem trei căni pe zi, după masă”25; 
„Pentru tratarea problemelor respiratorii folosim maceratul de busuioc: lăsăm de 
seara până dimineața într-o jumătate litru de apă o mână de busuioc uscat. 
Strecurăm și bem”26; în tratarea afecțiunilor gastrice se recomandă uleiul de 

 
15 Inf. Gheorghița Cochințu, 55 de ani, localitatea Chilii, jud. Olt, 2020.   
16 Inf. Hermina Sârbu, 73 de ani, localitatea Izimșa, jud. Mehedinți, 2020.   
17 Inf. Doina Marsanu, 70 de ani, localitatea Dragotești, jud. Dolj, 2021.  
18 Inf. Marin Boboc, 75 de ani, localitatea Dragoești, jud. Vâlcea, 2021.  
19 Inf. Niculina Ghiță, 74 de ani, localitatea Greci, jud. Olt, 2021.  
20 Inf. Alexandra Matei, 88 de ani, localitatea Cârna, jud. Dolj, 2020.      
21 Inf. Gheorghe Diaconu, 82 de ani, localitatea Bocșa, jud. Vâlcea, 2020.  
22 Inf. Doina Dinu, 74 de ani, localitatea Plopșoru, jud. Gorj, 2021.  
23 Inf. Constantin Busica, 85 de ani, Caracal, jud. Olt, 2021.  
24 Inf. Viorica Sârbu, 82 de ani, localitatea Lunca,  jud. Gorj, 2020. 
25 Inf. Elena Ionescu, 70 de ani, localitatea Corlate, jud. Dolj, 2020.   
26 Inf. Elena Gusatu, 74 de ani, localitatea Cezieni, jud. Olt, 2021.  
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busuioc: „Într-o jumătate de litru de ulei se pune o mână de busuioc uscat și se lasă 
două săptămâni la loc însorit. Se ia câte zece picături de trei ori pe zi”27.  

De asemenea, în stări inflamatorii ale mucoaselor se utilizează extractele de 
frunze de salvie. Acestea asigură buna-funcționare a aparatului respirator și elimină 
spasmele gastro-intestinale: „Facem spălături locale cu infuzie sau macerat de 
salcie sau bem ceai de salvie când avem dureri la stomac”28. Adjuvant în 
afecțiunile bucale și ale faringelui sunt frunzele de dud preparate sub formă de 
infuzie29.  

În disfuncții hepatobiliare, în inflamații ale căilor biliare se utilizează frunzele 
de anghinare, care reprezintă produsul de uz medicinal: „Peste două linguri de 
frunze uscate de anghinare, punem un litru de apă clocotită. La zece minute, 
strecurăm și bem trei căni pe zi cu un sfert de oră înainte de masă. Se mai face și 
tinctură dintr-o jumătate de kilogram de frunze uscate de anghinare și un litru de 
alcool. După două săptămâni se strecoară și se iau câte două linguri dizolvate în 
apă înainte de masă. Se face o cură de o lună. Se poate relua după două săptămâni. 
Ceaiul de anghinare e bun pentru tensiune arterială și pentru tratarea infecțiilor 
intestinale. Nu trebuie băut dacă ai probleme cu rinichii”30.  

Datorită proprietăților antiinflamatorii și analgezice, extractul de salcie, 
folosit sub formă de infuzie, tinctură, decoct (intern) și comprese (extern), se 
recomandă în dureri reumatice și uterine: „Când ne dor încheieturile de la 
reumatism, punem două linguri de scoarță de salcie mărunțită la o cană cu apă și 
lăsm câteva ore. Strecurăm, mai punem puțină apă, fierbem câteva minute și bem 
cel mult zece linguri într-o zi”31. În dureri articulare și artrită reumatoidă se 
utilizează și infuzia de sânziene: „Când mă dor oasele de la reumatism beau două 
căni de ceai de sânziene”32. În dureri artritice, ca terapie adjuvantă și preventivă, 
sunt admise și preparatele pe bază de crețușcă: „Când am dureri de la reumatism, 
beau două căni pe zi de ceai din flori de crețușcă. Mă și ung la locul dureros cu 
tinctură de crețușcă”33.  

În tratamentul eczemelor și infecțiilor cutanate, pentru acțiunea 
antiinflamatorie se folosesc fibrele dietetice vegetale: „Se lasă la macerat de seara 
până dimineața, într-o cană cu apă, trei lingurițe de pulbere de brusture. Se 
strecoară și planta rămasă se fierbe câteva minute într-o cană cu apă. Cele două 
extracte se amestecă și se beau în timpul zilei”34, acțiune antiseptică intestinală are 
și decoctul de rădăcină de cicoare: „La o cană cu apă se pun două lingurițe de 

 
27 Inf. Elena Toma, 87 de ani, localitatea Silea, jud. Vâlcea, 2020.  
28 Inf. Maria Luță, 90 de ani, localitatea Stoicești, jud. Dolj, 2021.   
29 Inf. Nicolița Ghiorghe, 84 de ani, localitatea Frățila, jud. Dolj, 2021.   
30 Inf. Rozica Ristea, 81 de ani, localitatea Bechet, jud. Dolj, 2020.  
31 Inf. Ana Ungureanu, 71 de ani, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
32 Inf. Maricica Chiriță, 84 de ani, localitatea Bascov, jud. Dolj, 2020.  
33 Inf. Maria Rădulescu, 72  de ani,  localitatea Bălcești,  jud. Vâlcea, 2021. 
34 Inf. Silvia Iancu, 80 de ani, localitatea Greci, jud. Olt, 2021.   
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rădăcină de cicoare mărunțiță. După zece minute se strecoară și se beau două căni 
înainte de masă”35, în gastrite și dispepsii se recomandă pulberea de boz: „Înainte 
de fiecare masă, se ia câte o jumătate de linguriță rădăcină de boz măcinată. După 
trei săptămâni de face o pauză de o săptămână și iar se repetă”36.  

În afecțiunile renale inflamatorii se utilizează rizomul de pir, prelucrat sub 
formă de infuzie, macerat sau decoct: „Când mă doare spatele de la rinichi, peste o 
lingură de pin mărunțit punem o cană cu apă dată în clocot. Strecurăm și bem trei 
căni pe zi”37. Produsul vegetal se folosește ca diuretic, în infecțiile tractului urinar, 
în tratamentul afecțiunilor renale inflamatorii, respiratorii și reumatismale.  

Efect antiinflamator în oftalmologie au florile de albăstrele: „Pentru spălături 
la ochi folosim ceai de albăstrele făcut dintr-o lingură de flori și o cană cu apă. 
Ceaiul acesta e bun și pentru bolile de rinichi și intestinale”38.  

Acțiune emolientă, ușurând expectorația, au preparatele din rășină și ace de 
brad: „Când tușim mult, fierbem într-un litru de apă o jumătate kg muguri de brad 
și lăsăm să se răcească și punem un kg de zahăr și mai dăm câteva clocote. Luăm 
cinci lingurițe de sirop de muguri de brad dimineața și cinci seara. Nu mâncăm o 
oră după ce bem siropul”; „Când ne doare în gât, facem gargară cu tinctură de 
rășină. Peste puțină rășină punem 250 ml alcool. După câteva zile strecurăm prin 
tifon și păstrăm în sticluțe închise”39.  

În prevenirea și tratarea afecțiunilor dentare, în dureri articulare și pentru 
efectul antiinflamator „se prepară o infuzie din părți egale de: sunătoare, urzică, 
coada-șoricelului, mătase de porumb, coada-calului. Se clătește gura sau se face 
gargară de trei ori pe zi”40; „Pentru sănătatea dinților e bună tinctura de pătlagină: 
într-o sticlă, peste frunzele de pătlagină se pune alcool cât să le acopere. După un 
timp se strecoară și se clăteşte cu ea”41, în combaterea inflamației după extracția 
dentară ajută infuzia din mentă care calmează și durerile de stomac42.  

În medicina tradțională din Oltenia, frunzele castanului comestibil sunt 
recomandate ca bacteriostatic și antiinflamator în afecțiunile căilor respiratorii, în 
special în laringite, faringite, în bronșite sau ca tratament simptomatic în tuse și 
guturai: „Când avem probleme cu gâtul, când tușim, fierbem câteva minute două 
lingurițe de frunze de castan comestibil într-o cană cu apă, strecurăm și îl bem cu 
înghițituri mici”43. Și extractul de castane are efect bactericid: „Laringita o tratăm 

 
35 Inf. Petria Sandu, 90 de ani, localitatea Stoicești, jud. Dolj, 2021.   
36 Inf. Hermina Sârbu, localitatea Izimșa, jud. Mehedinți, 2020.   
37 Inf. Ioana Neață, 68 de ani, localitatea Frățila, jud. Dolj, 2021.    
38 Inf. Doina Dinu, localitatea Plopșoru, jud. Gorj, 2021.  
39 Inf. Elena Gusatu, localitatea Cezieni, jud. Olt, 2021. 
40 Inf. Polina Grădinaru, 80 de ani, localitatea Argetoaia, jud. Dolj, 2020. 
41 Inf. Elena Barnea, 80 de ani, localitatea Gârlești, jud. Dolj, 2020.  
42 Inf.  Elena Nițu, 68 de ani, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020.  
43 Inf. Ioana Sandu, localitatea Frățila. jud. Dolj, 2021.    
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cu macerat de coajă de castan și semințe de castan comestibil. Se macerează două 
săptămâni în alcool. După ce se filtrează, se pune în sticluță închisă, la loc 
răcoros”44.  

Acțiune antiinflamatoare și profilactică au și unguentele pe bază de plante: 
„La furuncule, boli de piele și reumatism folosim unguentul de sânziene. Îți trebuie 
un pumn de sânziene proaspete, bine mărunțite și o jumătate kg untură de porc, 
care se topește la foc mic. Se pune planta în untură și se lasă pe foc până când face 
spumă. Se acoperă și se lasă 12 ore. Se încălzește, se strecoară prin tifon dat în 
două și se pune o lingură de miere și puțină ceară de albine sfărâmată. Când se 
răcește se pune în borcănașe mici, bine închise, păstrate la rece”45. „În tratarea 
reumatismului, artritelor, spasmelor și durerilor musculare e bună alifia de arnică. 
Peste 100 g flori de arnică proaspete de pun 200 g unsoare de porc proaspătă 
clocotită sau ulei și se lasă până a doua zi, când se încălzește ușor, se storc plantele 
și se strecoară. Untura se completează până la cantitatea de la început și se pun alte 
flori de arnică”46, unguentul din frunze de soc se recomandă în tratarea 
reumatismului47, cel de urzică în tratarea eczemelor48, iar cel de frunze de dafin, în 
tratamentul ulcerelor bucale și al luxațiilor49. Cunoașterea proprietăților 
unguentelor este deosebit de importantă pentru o utilizare adecvată. Vindecarea cu 
ajutorul unguentelor se realizează cu dureri minime, fără disconfort, efect iritant și 
cicatrici. Recomandate în ameliorarea durerilor corporale, dar mai puțin indicate în 
răni adânci, aceste preparate semisoliode sunt ușor răspândite pe suprafața pielii50.  

Proprietăți terapeutice diverse are și mierea de albine, aliment cu numeroase 
substanțe nutritive necesare organismului. Mierea de mentă combate tusea și este 
eficace în tratarea afecțiunilor digestive: „Când suntem răciți se dă o căpățână de 
usturoi pe răzătoare și se amestecă cu o lingură de miere de mentă. Se ia seara câte 
o lingură din amestec cu un pahar de apă călduță”51; reglează secreția biliară; 
reduce frecvența durerilor musculare și a crampelor menstruale, înlătură stresul, 
epuizarea și oboseala, înlătură indigestia și balonarea: „Se pisează grăunții de la 
două căpățâni de usturoi și se amestecă cu un pahar de oțet de mere și unul de 
miere de mentă. Se lasă la macerat la rece într-un borcan de sticlă. Se ia dimineața 
pe nemâncate două linguri”52. 

 
44 Inf.  Marin Boboc, localitatea Dragoești, jud. Vâlcea, 2021.  
45 Inf. Eugenia Raicea, 84 de ani, localitatea Drănic, jud. Dolj, 2020.  
46 Inf. Gabriela Florescu, localitatea Crasna, jud. Gorj, 2021.  
47 Inf. Rodica Mocanu, 62 de ani, localitatea Risipiți, jud. Dolj, 2020. 
48 Inf. Constanța Tulbea, 65 de ani, localitatea Greci, jud. Olt, 2021.  
49 Inf. Viorica Sârbu, 82 de ani, localitatea Lunca,  jud. Gorj, 2020.  
50 Referitor la modul de preparare și de administrare al unguentelor tradiționale simple sau pe 

bază de combinații, folosite ca leacuri în tratamentul bolilor, vezi Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, 
Unguente izvodite de locuitorii populari din Oltenia, în „Memoria ethnologica”, an XX, nr. 76–77, 
2020, pp. 20–29.  

51 Inf. Violeta Popescu, 63 de ani, localitatea Apele Vii, jud. Dolj, 2020. 
52 Inf. Emilia Pătrană, localitatea Gângiova, jud. Dolj, 2020. 
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Mierea de mac combate tusea și durerile în gât53: „Cei care au dureri în gât 
trebuie să bea dimineața și seara, o cană cu lapte fierbinte în care punem o linguriță 
de miere de mac și o bucățică de unt. Se bea cu înghițituri mici”; „Amestecăm până 
obținem o cremă două lingurițe de miere cu două gălbenușuri și două linguri 
caimac de lapte. Se ia pe nemâncate o săptămână”54.  

Sănătatea și boala au fost și sunt o preocupare majoră și constantă a 
umanității din cele mai vechi timpuri. În spațiul românesc, arta vindecării omului 
cu ajutorul remediilor terapeutice de origine populară este atestată din antichitate. 
Omul tuturor timpurilor, percepând intuitiv sau rațional rolul deosebit pe care îl are 
alimentația asupra sănătății, a atribuit plantelor culese virtuți extraordinare. 
Produsele fitoterapeutice își găsesc fundamentul în convingerile magice sau 
religioase ori în experiența populară. Acestea, pe lângă acțiunea profilactică, mai 
posedă și deosebite calități tămăduitoare. 

În spațiul investigat, produse naturale din surse vegetale care conțin 
componente active, cu o gamă largă de activități biologice, au proprietăți 
antispastice și antiinflamatorii și sunt utilizate de către localnicii din Oltenia în 
păstrarea sănătății, prevenirea îmbolnăvirii și tratării diverselor afecțiuni. În 
prezent, în arealul cercetat, produsele fitoterapeutice întrebuințate pe baza tradiției, 
sub formă de ceaiuri, cataplasme, tincturi, siropuri, băi locale, băi generale, 
unguente și alte preparate cu valoare terapeutică, au câștigat o popularitate 
considerabilă, fiind utilizate frecvent în păstrarea sănătății. 

 
 
 

 
53 Referitor la calitățile pe care le împlinesc remediile tradiționale bazate pe produsele stupului 

vezi, Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, The contribution of hive products in the prophylaxis and 
treatment of diseases, în „The Journal of Romanian Literary Studies”, editor Iulian Boldea,  
Târgu-Mureș, Editiura Arhipelag XXI, nr. 21/2020, pp. 1211–1218.  

54 Inf. Maria Isac, 76 de ani, localitatea Gângiova, jud. Dolj, 2020. 


