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Abstract  

Superstitions are deeply rooted in the Romanian way of life, both in 
cities and villages. There are superstitions which accompany us every 
important moment of our existence, sometimes influencing the decisions we 
make. Although their origin cannot be traced clearly, we can analyze the 
way they found their place and perpetuated in the Romanian mentality. 
Being specific to a much larger territory, superstitions were modified 
throughout time and they were adapted to the Romanian mentality.    
Rezumat 

Superstiţiile s-au impregnat adânc în modul de a fi al românilor, atât 
la oraş, cât şi la sat. Există superstiţii care ne însoţesc în fiecare moment 
important al existentei noastre, ajungând uneori să influenţeze deciziile pe 
care le luăm. Deşi originea lor nu poate fi trasată clar, putem analiza modul 
in care ele s-au fixat şi perpetuat în mentalitatea românească. Fiind 
specifice unui spaţiu geografic mult mai larg, au fost modificate în timp şi 
adaptate specificului mentalităţii româneşti.   
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1. Introducere 
Superstiţiile pot fi definite drept credinţe primitive în spirite bune şi 

rele, în farmece şi vrăji, în semne prevestitoare, în numere fatidice etc. 
Fiecare dintre noi a avut sau poate avea anumite superstiţii, de natură 
subiectivă. Superstiţiile au găsit un teren fertil în special mentalitatea 
populară, căci lumea satului a rămas şi rămâne puternic ancorată în 
asemenea credinţe. Se întâmplă adeseori ca superstiţiile să fie confundate cu 
religia, mai exact cu abaterea unor pedepse divine asupra oamenilor atunci 
când ei nu respectă anumite reguli nescrise legate de obiceiuri, activităţi 
agricole şi munca din ogradă. Astfel, sărbătorile religioase importante (în 
special cele regăsite în calendarul creştin-ortodox, însoţite de semnul unei 
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cruci roşii în calendar) nu pot fi asociate cu munca pe câmp, cu spălarea 
rufelor sau cu orice altă activitate prin casă sau prin ogradă (cu excepţia 
activităţlor legate de hrănirea şi întreţinerea animalelor).  

Superstiţiile au originea în păgânism şi ajung să fie asociate cu 
practicile religioase, însă ortodoxia le respinge, în ciuda tendinţei oamenilor 
de a le identifica tot mai mult cu practicile şi credinţele religioase. La fel ca 
folclorul şi unele elemente religioase, superstiţiile se transmit pe cale orală şi 
suferă numeroase modificări tocmai din această cauză. Caracterul lor oral 
(inevitabil, unul care aduce multe modificări) apropie superstiţiile de religia.  

2. Origini  
Termenul „superstiţie” vine din lat. superstitio, care înseamnă „a sta 

deasupra”, „a supravieţui”, „a fi martor”. Se crede că soldaţii romani numiţi 
superstitiani erau cei care rămâneau în viaţă în urma unei lupte; se considera 
chiar că ei erau deasupra morţilor. Pe de altă parte, în Grecia antică, 
superstiţia avea drept echivalent terrmenul deisidaimonia. Deisidaimonia 
arăta pietate şi atitudine respectuoasă faţă de zei, ajungând ulterior să 
însemne „teama faţă de zei”. În privinţa originii superstiţiilor, nu există un 
singur izvor care poate explica aceste practici şi credinţe. De-a lungul 
timpului, ele au izvorât din mai multe surse. În general, se crede că 
superstiţiile se trag din vremuri străvechi, chiar din practicile de vânătoare 
(domeniu în care au supravieţuit până în zilele noastre). În trecut, se credea 
că animalele sau oamenii întâlniţi de cineva înainte de a pleca la vânătoare 
puteau influenţa rezultatul acţiunii. 

Superstiţiile provin şi din nevoia oamenilor de a explica dezlănţuirea 
forţelor naturii sau, uneori, a forţelor supranaturale în care ei cred. Acestea 
pot fi puse în legătură şi cu zeităţile în care, pe teritoriul nostru, dacii credeau 
şi cărora se închinau; multe s-au păstrat în aceeaşi formă sau au suferit 
modificări. Putem pune superstiţiile şi în legătură cu gândirea magică. Se 
crede chiar şi acum, în special în zonelele rurale sau în cele izolate, că 
blestemele, descântecele şi anumite semne observate în realitate pot influenţa 
viaţa oamenilor. 

Crezând în superstiţii, oamenii cred că pot influenţa viitorul, îl pot 
anticipa sau pot influenţa modul în care lucrurile se desfăşoară. În lipsa unei 
legături demonstrabile între cauză şi efect, tot ceea ce poate fi luat ca reper în 
interpretarea lor e reprezentat de semne şi atribuirea unei semnificaţii de 
către oameni.  

3. Caracteristici: 
Deşi nu se pot stabili trasături clare ale superstiţiilor, ele se dinsting 

prin caracteristici generale. Caracterul eclectic şi alterările constante ale 
acestor practici contribuie din plin la dificultăţile de încadrare şi clasificare.  
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Dintre trăsăturile lor generale putem le menţiona pe următoarele, fără 
a avea pretenţia exhaustivităţii:  

• transmiterea din generaţie în generaţie; 
• frica de Dumnezeu ajunge să fie identificată cu frica faţă de forţele 

naturii (eclipsă de soare/lună, furtuni, trăznete etc.); 
• sunt ridicate la rang de religie, în unele cazuri, având tendinţa de a 

înlocui practicile religioase; 
• sunt specifice mai ales spaţiului rural, deşi există şi superstiţii 

specifice spaţiului urban; 
• sunt folosite ca explicaţie pentru ceea ce nu se poate explica; 
• în trecut, aveau radăcini în vrăjitorie, prin superstiţii se încerca 

evitarea unor astfel de practici; 
• însoţesc toate riturile de trecere, de la naştere până la moarte; 
• stabilesc o legătură directă între obiecte şi fenomene, fără a explica 

raţional această conexiune. 
Aflaţi singuri în faţa forţelor naturii, oamenii au avut tendinţa 

firească de a încerca să le domolească. Credinţa în superstiţii s-a născut 
inclusiv din nevoia lor de a avea un „aliat” împotriva acestor forţe uneori 
distructive. Astfel, superstiţiile aveau scopul de a-i ajuta pe oameni să evite 
dezlănţuirea forţelor naturii sau să se ferească de efectele lor. Uneori, 
anumite superstiţii aveau bază ştiinţifică (atingerea unui om bolnav nu era 
indicată deoarece exista pericolul de a lua o boală infecţioasă), graniţele lor 
fiind mult depăşite.  

Superstiţiile sunt „întărite” şi perpetuate atunci când, ocazional, sunt 
confirmate de evenimente nefericite din existenţa oamenilor, forţa lor fiind 
tot mai mare în comunităţile izolate. În astfel de comunităţi există o legătura 
strânsă cu ciclul natural şi fenomenele naturii: noaptea este văzută ca un 
moment prielnic pentru vrăji, iar dimineaţa este considerată un prilej de a 
scăpa de ele. Cultura populară e impregnată de practici superstiţioase, multe 
dintre ele perpetuându-se până în zilele noastre.  

Legătura dintre superstiţii şi religie este artifcială. În timp ce 
superstiţiile se bazează pe frică, religia se bazează pe credinţă. Ele îşi găsesc 
un teritoriu comun în teama de o instanţă superioară care ne poate decide 
soarta. Oamenii de cultură şi cei de ştiinţă au considerat superstiţiile, încă din 
vechime, drept false credinţe. Superstiţiile pot fi puse în legătură atât cu 
practicile profane (comerţ, plecarea într-o călătorie), cât şi de unele sacre 
(cele mai importante sărbători, slujbele religioase).   

4. Superstiţii ale românilor 
Pe tărâm românesc, superstiţiile sunt foarte numeroase şi pot fi 

întâlnite în mai multe clase sociale. Ele sunt prepoderente în lumea satului, 
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acolo unde, deşi modernizarea şi-a spus cuvântul, asemenea practici şi 
credinţe s-au perpetuat. Doar câteva exemple de superstiţii comune ar fi 
următoarele: 

• După asfinţitul soarelui nu se împrumută nimic din casă (ca să nu se 
ducă norocul). 

• După asfinţit nu se scoate gunoiul din casă (pentru a evita efectul 
vrăjilor). 

• Seara nu se aduce apă în casă (de asemenea, pentru a asigura 
protecţia împotriva vrăjilor). 

• Dacă cineva varsă solniţa, aceasta întâmplare este semn rău, arătând 
o viitoare supărare (în trecut, sarea avea o valoare foarte mare). 

• În ziua de Paşte e bine să porţi ceva nou pentru a avea noroc tot 
anul. 

• Dacă te mănâncă palma dreaptă, dai bani cuiva. 
• Tot mâncărimile, dar cele în talpă, ar anunţa o călătorie. 
• Dacă data de 13 este într-o vineri, e prilej de mare ghinion. 
• De Sfântul Gheorghe, casele se împodobesc cu ramuri verzi pentru 

ca vrăjitoarele să nu deoache vacile de lapte. 
• Poartă ghinion să treci pe sub o scară deoarece ea formează un 

triunghi cu pământul şi peretele (Sfânta Treime); trecerea pe sub scară ar fi 
un semn ireverenţios faţă de Sfânta Treime. 

• Superstiţii care însoţesc riturile de trecere, dar care sunt respinse de 
religie: datul cocoşului peste groapă la înmormântare, spartul cănilor la 
înmormântare, cântecul cucuvelei ar prevesti moartea cuiva etc. 70  

5. Scurtă perspectivă istorică asupra superstiţiilor la noi 
În a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, pe teritoriul românesc are loc 

o schimbare radicală de mentalitate faţă de secolele precedente. Este acum 
timpul unei noi mentalităţi care să nu mai plătească tribut trecutului. Astfel, 
se doreşte „curăţarea” (POP-CURŞEU, 2013, 67) ţinuturilor româneşti de 
superstiţiile medievale. Conducătorii si oamenii din popor doresc să se 
revină la rigurozitatea creştinismului primitiv şi să fie eliminate manifestările 
fantasticului şi supranaturalului în viaţa de zi cu zi. O contribuţie importantă 
la această dorinţă de schimbare o are Şcoala Ardeleană, care, prin spiritul ei 
raţionalist şi ştiinţific (sec. XVIII-XIX), doreşte restrângerea vrăjitoriei, 
magiei şi superstiţiilor la cultura rurală si eliminarea lor din mentalul citadin. 
O cale de combatere a acestor practici este răspândirea ştiintei de carte. 
Superstiţiile erau privite de reprezentantii Şcolii Ardelene ca fiind 
responsabile de „înapoierea” poporului. Aici se adaugă şi efortul preoţilor si 
                                                             
70 Pentru un inventar mult mai cuprinzător al superstiţiilor româneşti, vezi GOROVEI, A., 
CIAUŞIANU, Gh. F., Bucureşti, Credinţe şi superstiţii româneşti, Editura Humanitas, 2012.   
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al intelectualilor, cei care au încercat în tot secolul al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea să combată superstiţiile deoarece le considerau 
„păguboase” (POP-CURŞEU, 2013, 193). Ulterior, prin descoperirea şi 
consemnarea folcorului, superstiţiile capătă o aură benefică, fiind considerate 
elemente ale trecutului îndepărtat, elemente care trebuie menţionate şi 
cunoscute de popor. 

Străinii care au vizitat ţinuturile noastre au remarcat de fiecare dată 
aplecarea românilor spre superstiţii, supranatural, magie şi vrăjitorie. Situaţia 
este valabilă chiar şi astăzi, căci România ajunge să fie cunoscută de străini 
mai ales prin tradiţionalismul preponderent în unele zone ale ţării. Aici 
includem şi unele manifestări din zona magicului şi practici cu origine 
păgână. Exemplele sunt numeroase. Prin secolul al XVI-lea, călătorul 
francez François de Belleforest îi vedea pe valahi ca un popor crud, fără 
umanitate şi aplecat spre vrăjitorie. Puţin mai târziu, pe la mijlocul secolului 
al XVII-lea, misionarul Bandini vedea naţiunea română ca pe una crescută în 
superstiţii şi ignoranţă. Apoi, după numai câteva decenii, consulul 
Wilkinson, venit în principate în perioada 1814-1818, descria moravurile 
valahilor ca stând sub semnul superstiţiilor şi credinţelor deşarte. În 1836, 
maghiarul Gorove László observa că naţiunea română e plină de prejudecăţi 
şi „înfăşoară” aproape orice lucru într-o superstiţie pentru a da sens 
lucrurilor si fenomenelor care se petrec zi de zi. 

În general, străinii observă că românii au credinţe ciudate, cred în 
deochi, farmece şi strigoi, recurg la descântece pentru a se apăra de rău. 
Chiar şi mai târziu, românii sunt văzuţi drept barbari, practicanţi ai unor 
obiceiuri care nu au nimic de-a face cu modernitatea. Ortodoxul bănăţean 
Dimitrie Ţichindeal scria în 1802 (Sfaturile a înţelejerii cei sănătoase) 
despre obiceiurile şi credinţele românilor (POP-CURŞEU, 2013, 170): 
 

Măcar deşi suntem noi strănepoţii romanilor, precum se poate vedea 
din obiceiurile aceste de acum, carele ţin românii, tot nu ar trebui să le 
ţinem noi, că moşii noştri multe rele, pentru faptele lor au răbdat, nu e 
dirept şi noi se petrecem întru lucrurile lor, că, de vom crede ca ei, vom fi 
idoli, iară nu creştini luminaţi. Şi iară, din vremile cele de demult s-au 
obicinuit românii cu descântece şi vrăji, şi până în zioa de astăzi le ţin, aşa 
cât, când se nasc vrăjesc, când se boteaze, vrăjesc, când se însoară sau 
mărită, vrăjesc, când stă în beserică şi când iasă din beserică tot vrăjesc, la 
serbători mari vrăjesc, când se betejesc, când mor încă vrăjesc, şi pentru ca 
să poată merje sufletul la Dumnezeu încă vrăjesc, când cumpără, când 
vinde, când merg se fure, când merg la judecată, vrăjesc, şi toată 
întâmplarea şi tot beteşugul au a lor osibite descântece şi farmece. (s.n.) 
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Cam aceleaşi idei apar şi în textul publicat de Gheorghe Şincai în 
anul 1804 (Învăţătură firească spre surparea superstiţiei norodului). 
Sfaturile sunt îndreptate spre „norod”, a cărui viaţă este dominată de false 
credinţe, în viziunea lui Şincai. Istoricul şi filologul român recomanda 
„norodului” să apeleze la ştiinţă şi medicină atunci când avea probleme de 
sănătate şi să nu mai recurgă la asemenea practici empirice. Iată că 
principiile care puteau duce la o mai bună înţelegere a originilor bolilor (în 
sensul unor origini naturale, şi nu supranaturale) îşi făceau loc timid şi în 
teritoriile noastre, avându-şi originea în principiile expuse de Hipocrate cu 
peste 1.000 de ani în urmă.    

6. Explicaţiile unor superstiţii 
Superstiţiile îşi fac loc în viaţa noastră cotidiană din mai multe 

motive şi prin mecanisme dintre cele mai mai intortocheate. Originea lor e 
destul de greu de trasat deoarece multe superstiţii reprezintă un amalgam de 
credinţe peste care se adaugă influenţele culturale şi sociale ale mediului în 
care trăim. Nu în ultimul rand, ele preiau şi elemente religioase pe care le 
exploatează în cele mai nebănuite moduri. Cateva superstiţii s-au impus în 
mentalul colectiv şi au ajuns să fie adoptate în multe ţări din intreaga lume în 
aproximativ aceeaşi formă. Iată câteva dintre acestea: 

Vineri 13 
Această superstiţie pare sa fi pornit şi de la ideea conform căreia 

Adam şi Eva au fost izgoniţi din Rai într-o zi de vineri. Crucificarea lui Iisus 
Hristos, Potopul lui Noe, amestecarea limbilor celor din Turnul Babel – toate 
s-au petrecut într-o zi de vineri, aceste simboluri puternice din lumea creştină 
impunând şi mai mult teama faţă de ziua de vineri. Se mai crede că 
popularizarea ei s-ar fi produs şi în urma publicării romanului lui Thomas W. 
Lawson, Vineri 13, apărut în anul 1907. Posibila origine a superstiţiei, mai 
exact a adoptării cifrei 13, ar sta şi în arestarea a sute de Cavaleri Templieri 
în urma ordinului dat de regele Filip al IV-lea al Franţei. Evenimentul a avut 
loc în data de 13 octombrie 1307. Pe de altă parte, în multe ţări vorbitoare de 
limba spaniolă, joi 13 este considerată o zi care aduce ghinion, iar in Italia, 
vineri 17 este privită ca o zi aducătoare de ghinion. 

Pisica neagră 
Pisica neagră este văzută drept un simbol al răului în multe ţări, 

considerându-se ca este o întruchipare a diavolului. În cultura populară, 
pisica neagră era şi este considerată un ajutor al demonilor şi vrăjitoarelor. 
Acest animal a început să fie asociat cu vrăjitoria în Evul Mediu, 
considerându-se atunci că o vrăjitoare se putea transforma în pisică neagră. 
Ştiinţa fiind deficitară, iar oamenii neînţelegând deplin lumea în care trăiau 



Europa: Centru și margine 

189 

şi medicina, la mijlocul secolului al XIV-lea a început să se creadă chiar că 
pisicile puteau transmite ciuma bubonică.  

Totuşi, lucrurile nu stau la fel în întreaga lume, căci pisica neagră 
poartă noroc în Japonia şi în Marea Britanie. În plus, în trecut, marinarii luau 
la bord o pisică neagră pentru a-i însoţi în călătoriile îndelungate, crezând că 
acest animal le purta noroc. În Egiptul Antic (în jurul anului 3.000 î.Hr.) 
pisicile erau chiar venerate, fiind considerate sacre. Exista chiar şi o zeiţă a 
acestor feline cunoscută sub numele de Bast. 

Oglinda spartă 
În mentalitatea populară se consideră că oglinda spartă aduce ghi-

nion, în unele cazuri chiar şi timp de şapte ani. Această superstiţie pare a-şi 
avea originea în catoptromanţie. Practica respectivă se referă la divinaţia cu  
ajutorul oglinzilor. Concret, o oglindă este introdusă în apă, iar o persoană 
bolnavă care caută leac pentru problemele ei se priveşte în acea oglindă; 
dacă imaginea este distorsionată, atunci acea persoană are zilele numărate; 
dacă imaginea este clară, atunci omul în cauză urmeaza să se vindece.  

În sec. II d.Hr. romanii credeau că sănătatea omului se schimbă în 
cicluri care durau câte şapte ani (cifră cu semnificaţie magică); atunci când o 
oglindă se spărgea, ea arăta o imagine distorsionată, ceea ce însemna şapte 
ani de boală şi ghinion pentru acea persoană. 

7. Superstitţii europene 
Printre cele mai întâlnite superstiţii la nivel european se numără 

deochiul. Încă din antichitate, oamenii s-au temut de puterea privirii 
celorlalţi asupra lor. Şi-au luat măsuri de protecţie rostind incantaţii, purtând 
diferite amulete sau recurgând la unele ritualuri care să ţină la distanţă 
deochiul. Grecii, etruscii şi romanii se temeau de deochi în mod deosebit, cei 
din urmă numindu-l „oculus fascinus” (COLLETT, 2006, 83). Deochiul a 
existat, la un moment dat, în istoria unor popoare sau încă există. „Italienii, 
de exemplu, folosesc expresia mal occhio, iar grecii de baskania. Când 
francezii se referă la privirea malefică vorbesc despre mauvais oeil, iar 
germanii – böse blick. Spaniolii o numesc mal ojo, olandezii booze blik, 
norvegienii skoertunge, danezii et ondt oje, polonezii zte oko, iar ungurii 
szemveres.” (COLLETT, 2006, 84). 

Capacitatea unora de a deochia este trădată de anumite trăsături 
fizice. În general, ochii sunt principalul indiciu al posibilităţii ca un om să 
deoache o altă persoană sau un animal. În unele comunităţi rurale există şi 
teama că anumite persoane (în special cele cu ochii verzi) pot deochea 
laptele vacilor sau, în cazuri mai rare, puşca unui vânător poate fi şi ea 
deocheată (în special în zonele de munte, acolo unde vânatul este practicat 
intens).  
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Practic, deochiul este îndreptat către orice obiect sau persoană ce 
reprezintă un motiv de invidie din partea altcuiva. În unele ţări, nici laudele 
nu sunt privite cu ochi buni de oameni. Se crede că ele pot duce la o 
exagerare a ego-ului sau au darul de a stârni mânia divinităţii sau a zeilor.  

În Italia există superstiţia conform căreia, dacă cineva întâlneşte un 
preot sau un călugăr atunci când iese din casă dimineaţa, atunci e semn rău şi 
e nevoie să revină în casă pentru a pleca din nou după ce „pericolul” a trecut. 
În spaţiul european, superstiţia legată de cifra 13 este una dintre cele mai 
răspândite. Oamenii evită camera de hotel cu numărul 13, nu pleacă de acasă 
în data de 13 (în special dacă ea coincide cu o zi de vineri), iar în unele 
aeroporturi nu există poarta cu numărul 13. Superstiţia legată de vărsarea 
sării ţine nu nnumai de faptul că acest bun avea o mare valoare în trecut, ci 
are şi raţiuni religioase. În Cina cea de taină, pictată de Leonardo da Vinci, 
Iuda este cel care varsă sarea, gest cu o simbolistică negativă. 

8. Concluzie 
Direct sau indirect, superstiţiile îşi fac loc în viaţa noastră, ajungând 

să influenţeze deciziile pe care le luăm. Acestea tind să înlocuiasca practicile 
religioase şi să aibă, în unele cazuri, o influenţă mai mare asupra unor 
comunităţi. Nefiind restrânse la un anumit spaţiu geografic sau la o cultură 
anume, superstiţiile se perpetuează inclusiv datorită culturii populare şi 
caracterului lor oral. Contaminate de credinţe subiective de la o generaţie la 
alta, la popoare diferite, superstiţiile fac parte din existenţa noastră şi suntem 
nevoiţi să ţinem seama de ele.  
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