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Din Antichitate se cunosc mai multe practici divinatorii, în care semnele divine ară-
tau unirea sacrului cu profanul prin intermediul cărora oamenii se puteau bucura de 
cunoașterea anumitor informații necesare în viața lor,1 iar accesul la informații nu era 
posibilă oricărui muritor, la fel și în cazul de accesare al Divinului, deoarece intermedi-
arul dintre sacru și profan avea darul de a „tălmăci şi împărtăşi zeilor ce vin de la oameni, şi 
oamenilor ceea ce la vine de la zei”.2 Toate credințele, teoriile și tehnicile au fost știute încă 
din antichitate. Magia, Astrologia, Teurgia, Necromanția existaseră cu aproximativ 2000 
ani mai devreme în Egipt și Mesopotamia.3 Se poate spune că unul dintre cele mai obiș-
nuite procedee de accesare al divinului, al divinității, au fost visele. Visul, la început, 
se producea spontan apoi, mai târziu prin ritualuri, dar în care oracolul trebuia să dea o 
jertfă. Oricum, pe lângă visurile premonitorii, de cele mai multe ori acestea erau însoți-
te și de interpretarea viselor, împreună cu interpretarea și a altor semne.4 Superstițiile5 

1 Antoaneta Olteanu, Școala de solomonie Divinaţie şi vrăjitorie în context comparat, București: 
Editura Paideia, 1999, p. 22.

2 Ibidem, p. 23.
3 Mircea Eliade, Ocultism Vrăjitorie şi mode culturale, București: Editura Humanitas, 1997, p. 67.
4 Antoaneta Olteanu, op.cit., pp. 44-45.
5 Paul Cernovodeanu, Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. 

I (1801-1821), București: Editura Academiei Române, 2004, pp. 647, 674; Idem, Călători stră-
ini despre ţările române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. II (1822-1830), București: Editura 
Academiei Române, 2005, p. 34.
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sunt atât pentru clasele superioare cât și pentru oamenii de rând un adevărat cult de 
credințe, în care obiceiurile și prejudecățile sunt nelipsite, în general din frică.

Vrăjitorul este înfăptuitorul ritualurilor magice, dar nu întotdeauna trebuie să fie 
și inițiat în tainele acestei practici. Ca și exemplu, se pot lua leacurile băbești din me-
dicina tradițională populară-magică, precum și din mai toate practicile rurale, în care 
se poate observa că aceste ritualuri se puteau efectua de către orice persoană, idem 
și în cazul ritualurilor agrare, vânătoare, pescuit etc. Se știe, încă din cele mai vechi 
timpuri că, magicienii s-au ocupat de vindecări, tămăduiri, toate în folosul oamenilor, 
fiind părți ale forțelor benefice și cereau ajutor universului pentru diversele probleme 
pe care le întâmpinau în materie de sănătate. Abia mai târziu se va modifica și con-
cepția de gândire în legătură cu acești magicieni, fiind acuzați de faptul că îi făceau 
pe oameni să se îmbolnăvească, sau chiar să moară.6 Trebuie însă menționat, un lucru 
foarte important în practicarea magiei, că eficacitatea actului magic implică credința 
în magie, iar această credință implică trei aspecte principale: în primul rând trebuie 
să fie credința vrăjitorului în eficacitatea tehnicilor sale benefice pentru a însănătoși 
bolnavul; apoi este necesară credința bolnavului că se va face bine cu ajutorul actului 
magic, și nu în ultimul rând este necesară încrederea persoanelor din jurul acestui act 
magic, care formează un câmp gravitațional, în care sunt situate relațiile dintre vrăjitor 
si cei din împrejurul acestuia (cei pe care îi vrăjește).7 Se spunea că: „Cea mai bună pro-
tecţie împotriva farmecelor este să nu crezi, adică voinţa deliberată de a ieşi din sistem, în afara 
căruia nu poate exista nici vrăjitor, nici victimă”. Etnografii afirmau, că nu se putea crede 
în existența vreunei vrăji fără a crede în vrăjitor.8 Un alt aspect important era că, magia 
și religia nu se opun în mod absolut. La fel, ca și în cazul religiei, magia stabilește o 
relație între omul gânditor și supranatural. Scopurile sunt la fel ca și în cazul Bisericii: 
„a explica inexplicabilul, a defini ordinea ascunsă a Universului, regizînd viaţa oamenilor, a 
învinge temerile, a reduce spaimele oamenilor în faţa unor probleme care depăşesc capacităţile 
obişnuite sau naturale ale fiinţei umane, îndeosebi cu privire la moarte şi boală”. Astfel că, 
magia ca și în cazul religiilor, au un caracter universal uman, sub forme de o infinită 
plasticitate.9 Dar, poate un aspect și mai important în cultura tradițională populară și 
arhaică au rămas și rămân în continuare superstițiile și obiceiurile locului, prin care 
gândirea magică nu dispare. Ea devine mult mai discretă, în jurul satelor. O temă inte-
resantă, a obiceiurilor țăranului român și nu numai, este reprezentată de partea întu-
necată a broaștei și nu numai, care apare în fiecare zonă rurală din spațiul românesc. 

Am ales această temă, deoarece memoriile sau mai bine zis însemnările, unele cu 
lux de amănunte, sunt adevărate surse care oferă detalii de o valoare inestimabilă, 
privind tradițiile, obiceiurile, credințele, firea, civilizația oamenilor din spațiul româ-

6 Ibidem, pp. 8-59.
7 Mircea Eliade, op.cit., p. 199.
8 Robert Muchembled, Magia şi vrăjitoria în Europa din Evul Mediu şi până astăzi, București: 

Editura Humanitas, 1997, p. 301.
9 Ibidem, p. 327.
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nesc. De asemenea, acestea cuprind informații inestimabile pe care le conține acest 
orizont geografic. În credințele populare, existau foarte multe superstiții pe care toți 
localnicii trebuiau să le respecte. În foarte multe zone rurale anumite credințe, obice-
iuri și superstiții se mai păstrează și în zilele de astăzi. Originea malefică ale acestei 
vietăți, asupra omului și a gospodăriei acestuia, se poate regăsi peste tot în cultura 
noastră, sub o mare varietate de forme, de la cele care aparțin, în special, prin intrarea 
în casa unei persoane ale acestei vietăți, care este aducătoare de mult rău, de farmece, 
blesteme, aparținând vrăjitorilor, ba chiar mai mult, dacă este amplasată sub talpa casei 
farmecele își fac efectul mai bine.10 Talpa casei este considerată ca fiind un loc sacru, 
loc de întâlnire dintre sacru și profan, un loc de trecere, iar plasarea acestei vietăți sub 
aceasta înseamnă, de fapt, ruptura persoanei afectată de acest farmec, cu sacralitatea.11

Cu toate că s-au găsit și superstiții, datini, obiceiuri ale personificării pozitive ale 
broaștei, cele mai multe reprezentări ale acestei sunt în ocultism, blesteme și în magia 
neagră. Poporul român, la fel ca și alte popoare, au crezut cu tărie, în forța malefică 
pe care o aduceau broaștele. În scrierile secolelor al XIX-lea și al XX-lea s-au găsit nu-
meroase documente, care fac referire la acest lucru. Una dintre simbolurile generale 
ale broaștei este, cea prin care broasca invadează căminul persoanelor bolnave, fiind 
utilizate diverse metode pentru a o înlătura, implicit de a înlătura farmecele aduse 
de aceasta în case și a persoanei / persoanelor aflate în interiorul acesteia.12 În primul 
rând, se spunea că, broaștele apar în casele oamenilor ca urmare a unor vrăji. În funcție 
de locația geografică, acestea sunt redate pe cât de diferit, pe atât de asemănător. Spre 
exemplu, în zona Sucevei se spunea, că broaștele apar la casele oamenilor bolnavi, ur-
mare a unor farmece, iar singura 
soluție eficientă de apărare con-
tra acestor farmece era de a ucide 
broasca prin împlântarea acesteia 
într-o țepușă, fiind pusă apoi la 
fum în podul casei. Este o relata-
re de la începutul anilor 1900 din 
zona Giulești, Suceava. 

Broască mumificată.13

Uciderea broaștei, pentru a scăpa de farmece, nu apare peste tot locul. În Stânca, 
Iași, se găsește o relatare tot din aceeași perioadă, în care broasca este reprezentată tot 

10 Antoaneta Olteanu, op.cit., p. 267.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Imagine preluată de la adresa http://vraji-farmece.ro/wp-content/uploads/2016/07/broasca- 

folosita-in-magie-neagra.jpg, accesată în 20 mai 2016.
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ca un farmec, o vrajă, era semnul clar că persoanele din casă, sau o persoană din casă 
este vizată de farmecele cuiva. Pentru a scăpa de blestemul adus de broască, aceasta 
trebuia prinsă, dar nu ucisă. Broasca trebuia scoasă din casă, cu ajutorul unui băț în-
soțită de următorul descântec: ,,Du-te la cine te-a trimis, că la noi nu eşti primită. Cu ce 
te-a trimis, dă lui şi de capul lui să fie”. Nu numai că aici, broasca nu trebuie ucisă pentru 
îndepărtarea farmecului, mai mult decât atât, persoana care era vizată întoarce farme-
cul împotriva celui care l-a făcut. Tot în zona Suceava, o altă relatare, de data aceasta 
din Tătăruși, ne spune că broaștele care intră în casele oamenilor sunt semne rele, iar 
o persoană din acea casă, cea vizată de farmece, va muri,14 nespecificând remediul 
pentru a scăpa de farmec. În Suceava, Bogdănești, Găinești se spunea, că prin uciderea 
unei broaște, persoana care va înfăptui acest lucru, va atrage după sine moartea ma-
mei sale. Astfel, singurele persoane care îndrăzneau să ucidă o broască erau cei a căror 
mamă era deja moartă. De asemenea, alte superstiții ne spun, că cel care ucide o broas-
că îi va muri o rudă,15 nefăcând referire la o rudă anume, în acest fel nu mai era valabil 
procedeul mai sus menționat. Există multe superstiții prin care uciderea vietății va 
aduce mult rău persoanei care o va face, sau persoanelor apropiate acestuia, prin care 
se specifica clar marele rău care îl va paște pe cel ce îndrăznește să ucidă o broască. O 
altă superstiție se poate regăsi în satul Curechiu, Țara Zarandului. Este un obicei legat 
de ziua de 17 martie, cunoscută în acea zonă ca Ziua gângăniilor. Se spunea că în aceas-
tă zi, se deschide pământul și toate creaturile după trecerea iernii, ies la suprafață, din 
pământ, iar printre acestea se numără și broasca. Toate aceste gângănii sunt conside-
rate duhuri malefice. Nicio persoană nu avea voie ca în această zi să pronunțe sau să se 
gândească la ele, în caz contrar, persoana va suferi de friguri tot anul.16

O altă superstiție este legată de cuvântul latin vrăjitoare, care provine din latinescul 
striga și Diana, (zeița romană care se afla în fruntea vrăjitoarelor), care a derivat în 
cuvântul strigoi, având semnificația de vrăjitor. Conform credinței noastre, se spunea 
că strigoii aveau puteri supranaturale, intrând în casele oamenilor, chiar dacă erau 
încuiate. Puteau lua forma unor câini, pisici, lupi, cai, porci sau chiar broaște râioase. 
Astfel, se poate regăsi o nouă personificare a broaștei, nu cea trimisă pentru a înfăptui 
actul magic de către magician, ci chiar a vrăjitorului în sine, o personificare a aces-
tuia,17 un act de transformare a vrăjitorului în creaturi întunecate. Totodată, conform 
credințelor din Bucovina, se credea că nu este bine ca să se vorbească despre broaște în 
preajma copiilor, deoarece acestea ar fi aducătoare de rău copilului.18 

Un alt crez cu privire la partea întunecată, a broaștelor, se regăsește și în unele 
probleme medicale ale oamenilor. Se spune că negii sunt produsul apei care iese din 

14 Artur Gorovei, op.cit., pp. 31-33.
15 Ibidem, pp. 31-33.
16 Marcel Lapteș, Anotimpuri magico-religioase Schiţe etnografice, Deva: Editura Corvin, 2011, p. 

99.
17 M. Eliade, op.cit., p. 101.
18 Artur Gorovei, op.cit., p. 32.
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broaștele buboase, iar remediul contra acestor efecte nedorite este de a ucide o broască 
deasupra negului, urmată de următoarea incantație: „Cum moare broasca, aşa să moa-
ră şi negul”.19 Însă, nu în toate credințele populare broasca este o personificare a rău-
lui, a Diavolului, a vrăjitoriei. Spre exemplu, este atestată o practică magică, numită 
„Numărătoare mare”. Această practică este folosită la căpătâiul muribundului, spusă 
numai de către o femeie inițiată în această practică, prin care se spune, că cea mai 
bună apă din fântâni este cea în preajma cărora se află broaștele. Povestea spune, că o 
broască râioasă, care s-a ținut de Maica Domnului, pentru a-i povesti despre moartea 
violentă a puilor săi, iar această povestire este, de fapt, textul ritului pentru funerali-
ile din regiune. Textul a fost cules de către domnul Vasile Crețu, în 17 iunie 1975, în 
Topolovățu Mare, județul Timiș. Ritul funerar redat mai jos este redat de către doam-
na Maria Ionescu, în vârstă de 75 de ani: „O Roască-Broască / Alduită să fii, / Și de mine şi 
de Fiul Sfânt! / Pră pământ vei muri / Și nu te vei împuţi / Și te vei usca. / Și apa unde vei fi tu, 
/ Apa bună va fi, / Și / unde nu vei fi tu, / Apa bună nu va fi!”.20 Reprezentarea broaștelor, 
în prezența Maicii Domnului, poate fi regăsită și în alte zone ale spațiului românesc, 
iar conotația acestor credințe nu este legată de ritul funerar. Astfel se spune că apa-i 
sfântă, numai din cauză că-i locașul broaștelor protejate de Maica Domnului – Țăpu, 
Tecuci.21 Totodată, mai sunt utilizate și pentru a descrie, a prevedea sau a modifica 
anumite condiții meteorologice. Spre exemplu, în zona Tătăruși, Suceava se spunea 
că dacă broaștele cântă seara, însemna că vremea din ziua următoare va fi bună. În 
Râmnicu Sărat, în schimb, se spunea că dacă broaștele cântă însemna că va polua, sau 
în Lalane, Dolj se spunea, că prin uciderea unei broaște se modifică vremea și va începe 
să plouă.22 De asemenea, alungarea norilor se putea face cu o nuia de alun, care a fost 
folosită, ]n prealabil, pentru a salva o broască din gura șarpelui.23 Conform credințelor 
populare, se spune că atunci când broaștele ar cânta în tău, sau dacă acestea sar în apă, 
de pe mal, înseamnă ca acestea cer ploaia. De asemenea, tot conform aceleași credințe 
populare se spunea, că atunci când cântă o broască neagră, aceasta cântă a ploaie, iar pe 
timp de secetă dacă cineva va omorî o broască atunci va ploua, iar seceta va lua sfârșit. 
Aceste superstiții s-au regăsit în zona Bihorului, dar și în zona Clujului, în Apahida.24 

O altă tradiție face referire la duminica Floriilor, în Bucovina, cunoscută și ca 
Duminica Stâlparilor, iar în această zi se interpretează semnele și se prevestește cum 
va fi vara anului în curs. Tradiția spune că așa cum va fi vremea de Florii, aceasta va 
fi identică cu cea din ziua de Paști, iar dacă în ziua de Florii ies broaștele, atunci vara 
va fi una deosebit de frumoasă. Același obicei poate fi întâlnit și în Oltenia, unde se 

19 Antoaneta Olteanu, op.cit., p. 271.
20 Otilia Hedeșan, Pentru o mitologie difuză, Timișoara: Editura Marineasa, 2000, p. 166.
21 Artur Gorovei, op.cit., p. 9.
22 Ibidem, pp. 31-33.
23 Zach. C. Panțu, Plantele cunoscute de poporul român, ediția a-II-a, București: Editura Casei 

Școalelor, 1929, p. 5.
24 Director-editor Traian German, „Comoara satelor”, Revista lunară de folklor, Blaj, 1923, p. 54.
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regăsesc aceleași relatări despre vreme și despre ieșitul broaștelor de Florii.25 Totodată, 
o relatare a unui cărămidar din Șinca nouă povestește despre un fapt petrecut în satul 
său. Acesta relatează că anul 1919 a fost unul secetos, având parte de o secetă foarte 
mare, ploaia lipsind cu desăvârșire pentru, mai bine, de șase săptămâni. Localnicii, au 
căutat diverse metode pentru a readuce ploaia. Una din metodele practicate de aceștia, 
a fost de a arde o broască împreună cu o cărămidă, la fel cum ard în mod normal că-
rămizile, pentru a desăvârși crearea unei locuințe, la fel trebuia să ardă și broasca, iar 
prin această modalitate s-ar închide ciclul secetei și ar reporni ploile.26 S-au mai găsit, 
de asemenea, superstiții cu privire la acesta. În unele locuri broaștele sunt considerate 
creaturi sfinte. Împreună cu cucuveaua, se spune că cele două nu trebuiesc în niciun fel 
ucise, așa ne spune o relatare din județul Roman de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, 
începutul secolului al XIX-lea.27 

Broaștele, nu numai că sunt considerate ca vietăți sfinte, mai sunt considerate și 
protectoare ale omului, folosite pe post de amulete. În Lipova, Vaslui se spunea că 
persoana care merge pentru prima dată la scăldat, în acel an, este bine să prindă o 
broască și să o pună în sân, astfel persoana nu risca să se înece.28 Efectele de protecție 
ale acestei vietăți se regăsește și prin utilizarea unei amulete pentru protecția purtăto-
rului. Astfel, se indica, că persoanele care sufereau de friguri, să poarte la gât o amule-
tă-broască pentru trei zile, pentru a scăpa de boala care îi cuprinse.29

 Tot acestei perioade se mai pot regăsi și alte relatări ale oamenilor din mediul rural, 
prin care broaștele nu apar ca parte întunecată a magiei, personificări ale farmecelor și 
blestemelor. Ele apar în cultura noastră și sunt folosite inclusiv în medicina tradiționa-
lă. În Rudeni, Argeș se spunea că broaștele prinse în luna martie (simbolistica ciclului 
de reînviere a naturii), se folosesc pentru a trata porcii, ele fiind utilizate în cazul în care 
animalele erau bolnave de gură.30 Însă nu sunt folosite numai în medicina veterinară, de 
asemenea, ele sunt utilizate și pentru a ajuta tinerele mămici să aibă o naștere cât mai 
ușoară. Broaștele puse la pântecele viitoarei mămici, va face ca aceasta să aibă o naștere 
cât mai ușoară. Este o relatare din zona Țăpu, Tecuci.31 Pentru sănătate se mai utiliza și 
următorul obicei, regăsit în Stânca, Iași. Conform tradiției populare, locale, se spunea că 
atunci când cântă broaștele pentru întâia oară, primăvara, este bine ca persoanele care 
le aud să se dea de trei ori peste cap pentru a fi sănătoși tot restul anului.

O explicare a credințelor populare, de a nu ucide această vietate o putem regăsi, 
conform școlii de solomonie, prin care se spune că „fiecare om are o broască, o ştimă; pe ea 

25 Anca Bruda, Tradiţii şi obiceiuri de Paşti, Sibiu: Editura Magister, 2013, pp. 30, 165.
26 Ion Chelcea, Țiganii din România: Monografie etnografică, București: Editura Institutului Central 

de Statistică, 1944, p. 110.
27 Artur Gorovei, op.cit., p. 398.
28 Ibidem, p. 386.
29 Antoaneta Olteanu, op.cit., p. 268.
30 Artur Gorovei, op.cit., p. 279.
31 Ibidem, p. 219.
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când o omoară, moare şi el” (Coman, I, 100).32 Aceeași credință se poate regăsi și într-un 
sat din Bucovina, prin care fiecare persoană își are chipul într-o broască, iar prin ucide-
rea acesteia, omul moare dacă este omorâtă broasca.33 Astfel se poate explica de ce în 
cele mai multe cazuri nu este bine ca această vietate să fie omorâtă, deoarece face tri-
mitere la această dedublare a torturării, prin care se face un rău posesorului. O alta ex-
plicație o putem regăsi, prin prisma invadării locuinței unei persoane, în care broasca 
este agentul malefic al vrăjitorului, prin care, de fapt, broasca apare ca o multiplicare a 
vrăjitorului, a persoanei malefice însăși,34 regăsită inclusiv în relatările despre strigoi, 
care sunt tot întruchiparea acestui vrăjitor. Conform descrierilor populare, broasca 
este atât întruchiparea maleficului, dar și personificarea bolii, precum cel al negilor, 
iar pentru fiecare boală existând și un remediu pentru vindecarea persoanelor afecta-
te. Totodată, se poate observa, că prin fermecarea caselor, în special, al celor bolnavi, 
aflați în casele vizate, farmecele întruchipate în broască, atacă în principal persoane-
le slăbite, fără putere. Oricum, datorită remediilor împotriva farmecelor, ale bolilor 
provocate de către acest produs al părții întunecate, putem spune că, oamenii rurali 
au găsit și remedii pentru a scăpa de blestemele aduse lor sau celor apropiați lor. De 
asemenea, broasca nefiind doar întruchiparea malefică, aceasta are și semnificația de 
protector al omului, iar prin a ține o broască la sân, în momentul în care înotătorul se 
scaldă pentru prima dată în acel an, are semnificația ca înotătorul să aibă aceleași abili-
tăți ca cele ale broaștei. Acestea mai sunt folosite și în practicile medicinale pentru vin-
decări, influențând sănătatea. Această vietate a mai fost utilizată și în practicile magice 
de reglare a fenomenelor meteo, prin uciderea sau nu a broaștei, prin căile tradiționale 
sau chiar uciderea acesteia conform ritualului de ardere al unei cărămizi, dar totodată 
broaștele au fost utilizate și pentru a prezice vremea, conform tradițiilor de Florii, sau 
chiar prin ascultarea acestora, prin ucidere, sau alte metode.

Concluzionând, cele relatate în acestă lucrare ar fi că, aceste izvoare deosebite se 
regăsesc în fiecare zonă a spațiului nostru, având astfel de superstiții, datini, obiceiuri, 
credințe, păstrate în mediul rural, unde tradiția a rămas încă vie, din generație în ge-
nerație. Punctul de plecare, al acestui subiect, mi-a fost oferit în două interviuri, două 
relatări cu privire la magia broaștei, din comuna Frata, județul Cluj. Un prim interviu 
mi-a fost acordat de către doamna Tina, o femeie în vârstă de 82 ani, care și-a adus 
aminte de o întâmplare petrecută în acest sat, iar cel de-al doilea interviu mi-a fost ofe-
rit de către doamna Raveca, în vârsta de 67 ani, tot cu privire la o întâmplare petrecută 
în comuna Frata.

Doamna Tina povestește despre o întâmplare petrecută la un priveghi, la care lu-
ase parte, priveghiul fiind în apropierea satului în care locuia. Astfel, la pod la Oaș, 
un sat care aparține comunei Frata, murise o bătrână. Doamna Tina, povestește, că la 
sosire a găsit toate luminile aprinse, iar lumea era împrejurul casei. La un moment dat 

32 Antoaneta Olteanu, op.cit., p. 271.
33 Tudor Pamfile, Mitologie românească, vol. 1: Duşmani şi prieteni ai omului, București: Editura 

Librăriile Socec; C. Sfetea, Pavel Suru, Leipzig: Otto Harrassowitz; Viena: Gerold, 1916, p. 78.
34 Antoaneta Olteanu, op.cit., p. 271.
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observă o pisică albă cu pete galbene și negre, care a mers direct către defunctă și în-
cepu să povestească cu decedata, căreia, doamna Tina a observat că îi ,,mișcau ochii”. 
Văzând aceste lucruri, a chemat oamenii din preajmă în ajutor. Unul dintre bătrâni a 
vrut să lovească pisica cu o cârjă, însă a nimerit în tocul de la ușă care a luat foc instant, 
fără nicio explicație. Iar pisica nu a putut fi îndepărtată de lângă decedată numai cu 
ajutorul preotului care a stropit-o cu agheasmă. Întrebând cine era decedata, doamna 
Tina mi-a relatat faptul că, bătrâna era o vrăjitoare care a avut 4 sau 5 copii. Această 
vrăjitoare, conform povestirii, cu mult timp în urmă a vrăjit o femeie care îi luase băr-
batul. Doamna Tina povestește că vrăjitoarea a aruncat o vrajă asupra femeii, pentru 
a-i lua bărbatul. Astfel, la o horă în sat, a aruncat la picioarele femeii o broască, pe care, 
aceasta, a călcat-o din greșeală. Nu a luat în seamă acest eveniment, însă doamna Tina 
povestește că, astfel femeia fusese blestemată cu această broască și a murit subit în mo-
mentul în care a ajuns acasă.35 Cealaltă povestire, a doamnei Raveca, este tot despre un 
farmec făcut pentru a lua soțul altei femei. Doamna Raveca mi-a comunicat faptul, că 
povestea o știe de la bătrânii satului, deoarece a plecat din comuna Frata, pe când avea 
12 ani, însă acestă poveste i-a rămas adânc întipărită în memorie. Astfel, tot în acest sat 
o femeie dorea foarte mult soțul altei femei, apelând în acest fel la farmece. A trimis în 
casa femeii, care era pe punctul de a naște, o broască cu cinci pui, deoarece femeia mai 
avea copii, în afară de cel ce trebuia să-l nască, în acest fel farmecul urmărea să ucidă 
și copii femeii. Însă, o persoană care asista la naștere, a ucis, din greșeală, doar broasca, 
fără a-i ucide și puii, iar la scurt timp după această întâmplare, femeia a murit, împre-
ună cu copilul nenăscut. Totodată, și-a mai adus aminte și de o altă poveste, cu privire 
la o broască care tot vizita o familie, care a presupus că a fost blestemată. În acest caz, 
persoana vizată a fost bărbatul casei. Soția acestuia a tot văzut broasca, în repetate 
rânduri, pe pragul casei. De fiecare dată, când încerca să prindă broasca, aceasta fu-
gea. Însă, la un moment dat, bărbatul a fost acasă când a sosit vietatea în pragul casei, 
dar în loc să o ucidă, acesta a luat-o și a dus-o pe spațiul verde, din apropierea casei. 
Doamna Raveca mi-a povestit, că datorită faptului că nu a ucis broasca, nicio persoană 
din familie nu a decedat, însă la scurt timp după această întâmplare, toți membrii fa-
miliei au avut parte de multe suferințe materiale și sufletești, bănuind că asupra fami-
liei au fost aruncate alte farmece.36 Relatările de acest gen, merită reeditate, pentru ca 
acestea să nu se piardă în timp, pentru ca generațiile ce urmează să cunoască și obice-
iurile, superstițiile și tradițiile care au ajutat la modelarea poporului nostru, fiind una 
dintre modelele a ceea ce suntem azi. Din nefericire, în zilele de astăzi, deschiderea 
spre o astfel de temă nu mai este atât de dezbătută, cu toate că, oamenii de la țară sunt 
în continuare superstițioși, care își respectă tradițiile și obiceiurile vechi de sute de ani, 
iar persoanele intervievate nu mai sunt atât de deschise pentru acest tip de subiect, din 
neștiință, uitare, sau poate pentru a păstra anumite secrete. Cine poate ști?

35 Interviu cu doamna Tina, comuna Frata, ianuarie 2016.
36 Interviu cu doamna Raveca.
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Obiceiuri, superstiții, ritualuri în tradiția populară românească. 
Relatări populare despre magia broaștei

Rezumat: Relatări importante și interesante despre obiceiuri, superstiții, ritualuri magice, ne-au fost 
date, de-a lungul timpului, nu numai prin surse oficiale, ci și de o serie relatări ale oamenilor satului. 
Este vorba de oameni simpli, care au fost fascinați de ceea ce au moștenit din generație în generație, 
puțin cunoscute pentru ei și pentru cei din lumea lor. Respectarea de către poporul român a obiceiurilor, 
tradițiilor și superstițiilor, au fost apreciate în mod deosebit de către istoricii și folcloriștii români care au 
vrut să transpună ideile, în cărți de specialitate, pentru ca această informație, deosebit de importantă 
pentru cultura noastră, să nu se piardă pe vecie. Printre superstițiile poporului român, regăsim și magia 
broaștei care este personificată, în cele mai multe cazuri, ca o vietate malefică, folosită de către vrăjitori. 
În studiul de față, se poate observa, nu numai partea malefică a acestei vietăți, dar și utilizarea broaștei 
ca amuletă norocoasă, sau chiar în medicină, fiind amintită și în alte obiceiuri sau tradiții rurale. Pentru 
a descoperi mai multe amănunte, referitor la acest subiect, am încercat să aprofundez, cât mai mult 
posibil, superstițiile românilor cu privire la această vietate, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul 
secolului XX, prin operele folcloriștilor vremii, care au luat notițe de la oamenii satului, astfel lucrarea de 
față este bazată pe interviurile oamenilor vremii. 

Acestui studiu, s-ar putea adăuga un număr deosebit de mare de materiale, cu privire la superstițiile 
și obiceiurile locale românești. De aceea această lume, deosebit de fascinantă a obiceiurilor populare, 
este bogat reprezentată, iar cunoștințele despre această lume magică, din nefericire sunt incomplete. 
Unele dintre ele s-au pierdut în timp, datorită mai multor factori. Însă, această cultură rămâne deosebit 
de importantă pentru noi, deoarece aceasta ne reprezintă ca și popor, iar fiecare popor își are propriile 
tradiții, obiceiuri, superstiții, formule magice etc. La unii s-au păstrat mai bine decît la alții, la fel ca și 
respectarea lor. Fără să ezit niciun moment, cred că și în zilele de astăzi poporul român este în continuare 
un popor superstițios, dar care își respectă tradițiile și obiceiurile vechi de sute de ani.

Cuvinte cheie: obiceiuri, superstiții, ritualuri, broasca magică.

Customs, superstitions, rituals in the Romanian folk tradition. 
Popular accounts of the magic of the frog

Abstract: Important and interesting stories about customs, superstitions, magic rituals, we were 
given, over time, not only by official sources but also some stories of village people. These are simple 
people who have been fascinated by what they have inherited from generation to generation, little 
known to them and to those in their world. The respect given by the romanians to customs, traditions 
and superstitions have been particularly appreciated by Romanian historians and folklorists who 
wanted to translate ideas into specialized books, for this information, which is particularly important 
for our culture, should not be lost forever. Among the superstitions of the romanians we find the magic 
of the frog that is personified, in most cases, as an evil being used by wizards. In this study we can 
see not only the evil side of this little animal, but also the use of the frog as a lucky amulet, or even 
in medicine, and it is also mentioned in other rural habits or traditions. To find out more about this 
subject, I have tried to deepen as much as possible the superstitions of Romanians regarding this 
subject, from the end of the 19th century to the beginning of the 20th century through the works of 
folklorists of the past, who have taken notes from village people, so the present paper is based on 
interviews of people of those times.

To this study we could add a particularly large number of materials on romanian local superstitions 
and customs. That’s why this world, particularly fascinating of folk customs, is richly represented, and 
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the knowledge of this magical world is unfortunately incomplete. Some of them have been lost over 
time due to several factors. But this culture remains particularly important to us because it represents 
us as a people, and each nation has its own traditions, customs, supertities, magic formulas, etc. Some 
have been preserved better than others, as well as their compliance. Without hesitating for a moment, 
I believe that even today, the romanian people are still superstitious, and they respect and follow their 
long-standing traditions and customs.

Keywords: the customs, the superstitions, the magic rituals, the magic frog.


