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Din folclorul și istoria șvabilor bănățeni 
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                                                                                                                           Liceul Teoretic Periam 

 

Parafrazându-l pe Creangă, pot spune cu nostalgie: dragu-mi era Periamul  nostru cu 

Mureșul cel frumos curgător, în care se oglindește pădurea Periam-Portului, martori  ai atâtor 

vremuri frumoase din trecut! 

 Dragi îmi erau prietenele, cu care mă jucam pe Lindenstrasse (strada Teilor) vorbind 

șvăbește; acordurile săltărețe ale dansurile de la sfârșitul zilei de Kirchweich (Hramul bisericii 

catolice), rozmarinul bogat împodobit cu panglici, flori și oglinzi multicolore. Le văd aievea pe 

bătrânele cu șorțuri care ieșeau cu scăunelele, duminica, în stradă, adunându-se pe la porți, spunând 

,,kemer maje”, admirându-ne pe noi, copiii, care ne jucam. Este o expresie care m-a fascinat și 

intrigat în același timp, deoarece atunci nu îi pătrundeam exact sensul, dar îl bănuiam: acum, 

gândesc,  că era un fel de ,,mergem în povești.” Așa să fie oare? 

Unde sunt vremurile și oamenii de altădată?! 

Imi vine în minte, domnul Erich Lammert, născut în  1912 la Carani (Banat), care,  până la 

pensionare, din  1949 până în 1972, a fost medic de circumscripție în Periam. Într-una din scrierile 

sale
1
 vorbește despre medicina populară din Banat  și despre superstiții legate de boli. Autorul 

scoate în evidență faptul că: medicina savantă îşi are originea în medicina populară; cauzalitatea 

bolilor este, adeseori,  identificată cu forţe demonice; influenţa lor malefică se poate anihila de către 

iniţiaţi,  prin formule magice rostite; practica medicinei populare utilizează numeroase plante 

medicinale.  

Bun cunoscător al dialectelor șfabe din Banat, eseurile și lucrările sale reprezintă un filon 

valoros pentru folclorul și istoria șvabilor bănățeni. 

Există o legendă a Sfântului Rochus
2
 care spune că acesta s-ar fi născut prin 1295 în 

Montpellier, că s-a pus în slujba oamenilor sărmani și că a pornit în anul 1317 într-un pelerinaj spre 

Roma. Rochus îi ajuta pe cei care cădeau  bolnavi de ciumă sau de ,,sudoarea  englezească”. În 

Piancenza, Rochus însuși s-a îmbolnăvi de ciumă, a trebuit să părăsească orașul și s-a retras într-o 

pădure. Zilnic venea un câine la el, îi aducea pâine și îi lingea rănile. De aceea, deseori, el este 

asemuit  unui câine. După ce a făcut cale-întoarsă spre Montpellier, a fost  pus  ca observator în 

turnul unui castel fortificat. Acolo, ar fi murit la 16 august 1327. 

                                                           
1
 Erich, Lammert, art. Banater Volksmedizin und Krankheitsaberglaube,  în  Banater deutsche lebensformen-Beiträge 

zur regionalen Kulturgeschichte und Dialektforschung, Ed. Banat Verlag Erding Heimatortsgemeinschaft Perjamosch, 

2012, p. 296 (publicată de Hans Gehl și Walther Konschitzky) 
2
 Erich, Lammert, Banater Geschichte, în  Banater deutsche lebensformen, 2012, p. 286 

 



 Rochus a devenit patronul doctorilor, al farmaciștilor, al celor morți, al spitalelor, dar 

și al țăranilor, al legătorilor de mături, al negustorilor, al dulgherilor, al grădinarilor. A devenit un 

sfânt al ciumei, un patron al epidemiilor. În cinstea lui, se ține în Carani
3
, o liturghie, ca o 

făgăduială de protecție împotriva holerei. 

Un aspect interesant în medicina populară, referitor la superstiții, îl constituie elementul 

simpatetic și transferul acestuia. Aceste acțiunile  simpatetice urmăresc un transfer  de la anumite  

forțe (puteri) și de la boală. Cele  care au cea mai mare putere de biruință asupra bolii vor fi 

transferate pe ființe sau lucruri. Prin vindecare și ființa bolnavă se va vindeca, printr-o legătură  

simpatetică. Credința populară vorbește de forțe deosebite care sunt  asociate unor părți ale corpului 

omenesc sau ale celui de animal (sânge, dinți, ghiare, grăsime, ou, lapte, falus), excreții umane și de 

animale (excremente, urină, sudoare, salivă), dar și lucruri lipsite de viață (topor, cuțit, potcoavă, 

mătură, seceră, cărbuni luați de la focul de Paști, capacul vaselor, ramele ferestrelor și așa mai 

departe). Pe alocuri s-a auzit de credința într-o  putere magică a pietrelor prețioase și a altor pietre. 

Ciudată este Piatra din tunet, care ar putea desemna o rocă vulcanică, utilizată în zona Aradului, ca 

tratament folosit pentru inflamația ugerului animalelor de casă. În regiunea 

Palatinului (sau Regiunea Pfalz, un ținut din sud-vestul Germaniei), securea din epoca de piatră și 

pana de crăpat lemne erau zidite ca elemente de sacrificiu în temelia casei, fiind considerate cu 

puteri vindecătoare. Această credință aparține unui vechi cult fetișist.
4
 

Veche este și credința în puterea sângelui. În Roma, se bea sângele gladiatorilor omorâți și al 

celor executați. Mai târziu, sângele uman a fost înlocuit cu sângele animalelor, ca de exemplu 

sângele de porumbel, aceste fiind eficace împotriva epilepsiei. În medicina populară din Banat, 

malaria va fi transmisă simbolic asupra unei pisici în timpul în  care bolnavul ține în mână o coadă 

de pisică. Băutul sângelui de pisică mărește efectul.  

 Bilețelele vindecătoare și ajutătoare de suferință sunt un alt element interesant al medicinei 

populare. ,,Au existat întotdeauna una, două persoane care au înțeles/cunoscut scrierea acestor 

bilețele. Pe o hârtiuță se scria un cuvânt magic, se făcea un ghemotoc de hârtie care se înghițea cu 

puțină apă”
5
. Adeseori se scria pe bilețel numele bolii sau simptoma de care bolnavul vroia să 

scape. Astfel de bilețel se purta pe piept în timpul epidemiei de holeră.
6
 Din localitatea Guttenbrunn 

(rom. Zăbrani, județul Arad) , datează următoarea formă pentru combaterea furiei: 

,,Zirrio, Zirriorrio, Kalfario 

Zirrio, Mago, Rochus 

                                                           
3
 Sat situat în comuna Sînandrei din județul Timiș, Banat. Se situează 18 km la nord de municipiul Timișoara, pe drumul 

județean DJ692.    
4
 Erich Lammert, apud. Becker, 1925, p.116 

5
 Erich Lammert, apud. Pink 1935 

6
 Erich Lammert, apud. Szimits, 1908, p. 42 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara


Zirriorrio, Rasto, Magus 

Kalfario, Machsminigo 

Folmogos, Pogo, Mago, Nasto”
7
 

În Banat se vorbește despre astfel de bilețele care ajutau femeile la naștere. La o naștere grea 

se scria o rugăciune, în forma unui cerc, prin care se cerea îndurare și se așeza pe fruntea femeii 

suferinde. I se mai așezau femeii în jurul gâtului diverse părți din corpul animalelor. Se putea chiar 

ca femeia care năștea  să îmbrace cămașa soțului, fapt care putea grăbi nașterea. Aceste aspecte au 

fost observate la români, sârbi și unguri.
8
 

În medicina populară, anumite zicale de vindecare încep prin a spune: ,,Nu-ți ajută cu nimic 

, dar nici rău nu-ți face”, expresie care s-a extins în Ostern (rom. satul Comloșu Mic, Județul Timiș, 

Banat): 

,, Nu-ți ajută cu nimic, dar nici rău nu-ți face. 

Îți ajută la ceva, vârfurile ierburilor te vor salva 

Nu-ți ajută cu nimic, câinii mei te-or rupe.”
9
 

Din Freidorf, zonă din Timișoara, se trage, din medicina veterinară, o vorbă: 

,,Te port de trei ori în jurul unui gunoi, 

Pentru că ești măgar prost. 

De trădezi, ești mort 

Și mai ales în pericol...” 

Din leacurile băbești se pot aminti medode de vindecare ca: ceaiul de ceapă pentru tuse, 

unguentul de ceapă pentru calmarea umflăturilor, troscotul sau iarba găinilor pentru pietrele la 

rinichi, felii de cartofi pe arsuri proaspete și pentru ochii inflamați de la sudură și multe altele. 

Astăzi, ierburile vindecătoare există sub forma plantelor medicinale: crema de gălbenele, de 

păpădie, ceai de flori de tei, de mușețel etc.  

Este cert că medicina modernă s-a inspirat din medicina populară. Civilizația modernă pare, 

totuși, să trădeze medicina populară. De ce nu mai punem în aplicare rețetele populare?! Poate 

pentru că sunt prea simple și la îndemână ca să fie adevărate! Dacă aceastea sunt  miraculoase...cine 

știe!  

Dar dacă nu ar fi, poate că nu s-ar povesti! 

                                                           
7
 Erich Lammert, apud. Herrschaft, 1938,  p. 154 

8
 Erich Lammert, apud. Stitzl, 1942, S. 7f., 151 

9
 Erich Lammert, apud. Pink, 1935, p.70 


