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Date despre informator : 

Numele, prenumele, patronimicul 

Anul şi locul naşterii 

Domiciliu la data chestionării (de când este domiciliat) 

Studii 

Ocupaţia principală in trecut şi prezent 

1. De când vă ocupaţi cu medicina populară? 

2. De la cine aţi învăţat prima dată secretele? Cum? Mai apoi cum aţi continuat 

să cunoaşteţi această practică?  

3. Cum vă numesc oamenii din sat? Dar dumneavoastră cum îi numiţi pe 

oamenii care lecuiesc cu ierburi? 

4. Pe oamenii care se adresează la dumneavoastră cu suferinţe cum îi numiţi? 

Bolnavi, suferinzi? Altfel. 

5.  Oameni cu ce boli se adresează la dumneavoastră? La ce boli vă apucaţi să-i 

ajutaţi? La ce boli refuzaţi să-i lecuiţi? 

6. Cum aflaţi de ce suferă cu adevărat? Îl pipăiţi, îl întrebaţi, observaţi cum 

arată? 

7. Cu ce îi lecuiţi mai mult cu plante (ierburi), cu altceva? 

8. Câte plante de leac cunoaşteţi? De unde le recoltaţi din împrejurimi, sau le 

căutaţi şi în altă parte? 



9. Toate plantele sunt de leac? Cele de leac îşi păstrează mereu puterea, ori 

uneori şi-o pierd? De unde nu e bine să culegi plante de leac, chiar dacă 

cresc acolo? 

10. Care plante sunt cele mai de leac, ajută la cele mai multe boli? Cum se 

numesc, cum arată? 

11. Pentru fiecare plantă e bine să se arate când e mai bine să fie recoltată, ce 

părţi ale plantei se foloseşte în practică, cum şi pentru ce suferinţe. În acest 
caz e bine să se discute în camera unde sunt păstrate plantele. Se va întreba 

despre fiecare legătură de plante sau despre fiecare vas aflat acolo.  

12. Ce se spune când rupi planta, este vre-o spusă, se face vre-un gest careva? 

Se poate lua aşa pur şi simplu florile, frunzele unei plante, fără să-i dai ceva 
în schimb? Recoltaţi singură plantele, sau împreună cu cineva? 

13. În ce zile e bine să strângi ierburile? La ce vreme a zilei (dimineaţa, la 
amiază, seara? Pe rouă, după ploaie? Care plante se strâng noaptea? 

14. Cum e mai bine să usuci plantele? În ce loc al casei? Plantele acţionează 
cumva asupra omului care le strânge sau le usucă, le pregăteşte? 

15. Preparaţi plante şi cu ajutorul spirtului, rachiului? Care anume? Pentru ce? 
Unde le păstraţi, în ce condiţii? Cum le folosiţi? Câţi ani poate să se păstreze 

un asemenea leac? 

16. De la care plante folosiţi tulpina, florile, frunzele? 

17. Rădăcinile căror plante sunt folositoare şi pentru ce suferinţe? 

18. Pomuşoare sau fructe se folosesc pentru leac? Care anume şi pentru ce boli? 

Cum sunt păstrate? 

19. În ce mod folosiţi plantele, sub formă  de unsori, ceaiuri, tincturi ş.a. 

20. Pe cine aţi ajutat în ultimul timp şi cum? Povestiţi. De ce suferea omul, cum 

l-aţi ajutat? 



21. Care a fost cel mai greu caz din practica dumneavoastră? Cum aţi ajutat 

omul bolnav? 

22.  Cunoaşteţi leacuri din auzite pe care nu le-aţi făcut? Vreţi să învăţaţi leacuri 
noi, pe care nu le ştiţi? 

23. Despre mătrăgună aţi auzit? Cum se numeşte aici? (Regina Pădurii? Altfel). 
Aţi recoltat mătrăguna? Cum? De la cine aţi aflat cum s-o foloseşti? Era 

folosită şi pentru altceva? 

24. Ce alte plante sunt ca mătrăguna de puternice? La ce foloseau?  

25. Ce plante se culegeau până la Sânziene? Dar la Sânziene? Ce se întâmplă cu 
ele în această zi? 

26. La ce erau folosite plantele culese la Sânzâiene? Cine le culegea? Cum? Era 
un obicei careva?  

27. Cum trebuie să fie femeia care strânge ierburi de leac? Erau anumite reguli 
de culegere ce trebuie respectate? 

28. În localitate culeg şi alte femei plante de leac? Ce fac cu ele? Care femei 

sunt cunoscătoare bune ale ierburilor de leac? 

29. Există persoane (sau instituţii) specializate în culegerea plantelor 

medicinale? Daca da – care sunt ele? 
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            Numele 
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