
Să respectăm tradițiile și obiceiurile date din străbuni. 

 

În noaptea dinspre 13 spre 14 ianuarie, credincioșii ortodocși sărbătoresc 

Sfântul Vasile. Conform tradiției ce datează din străbuni, s-au transmis și s-au păstrat 

numeroase obiceiuri și superstiții. 

 

# În Moldova, în Ajunul lui Sfântul Vasile, se așează 12 coji de ceapă, în care se pune 

sare. A doua zi se va afla în care lună va ploua și în care nu: dacă ceapa a lăsat apă, 

înseamnă că acea lună va fi ploioasă, dacă nu, semn de secetă. 

# Tot prin părțile Moldovei se spune că, dacă de Sfântul Vasile noaptea este lină și senină, 

anul va fi bun. 

# Prima persoană care trebuie să-ţi intre în casă în ziua de Sfântul Vasile trebuie să fie un 

bărbat. Bătrânii spun că anul îţi va fi bogat sau sărac, în funcţie de situaţia materială a 

acestui musafir. 

# În ziua de Sfântul Vasile varsă vin pe masă, sparge un pahar alb, răstoarnă cutia de 

chibrituri sau dă de pomană unui om sărac. Se zice că astfel vei avea noroc tot anul. 

# Dacă în ziua de Sfântul Vasile, după ce te speli pe faţă, te ştergi cu un prosop în care pui 

un ban de aur sau de argint, vei fi curat şi sănătos tot anul. 

# Fă tot posibilul să nu dormi de Sfântul Vasile, altfel rişti să fii leneş tot anul. 

# Potrivit unei alte superstiţii din bătrâni, dacă de Sfântul Vasile noaptea e senină, vei avea 

un an bun. 

# În unele zone, de Sfântul Vasile se împodobește un cap de capră cu panglici şi mărgele, 

iar apoi urează cu el pe la casele gospodarilor, primind bani şi bucate. 

# „Semănatul”, „Plugușorul”, „Plugul cel Mare” și „Vasilica” sunt cele mai importante 

texte „magice” care se rostesc în prima zi a anului și au o valoare colectivă puternică.  

 

# De asemenea, în categoria manifestărilor colective, bazate pe principiile „magiei primei 

zile”, se integrează și textele ce urează bunăstare fizică și materială a individului: 

„Sorcova” sau colindele de Sfântul Vasile (care le urează celor apropiați sănătate și putere 

de muncă). 

# Pe nemâncate, fiecare om trebuie sa ia în mână unealta cu care lucrează în timpul anului 

și s-o mânuiască de trei ori, pentru spor la lucru în anul ce vine. 

# Și în ceea ce privește vremea, tradiția populară are numeroase interpretări. Astfel, 

conform tradițiilor, cum e ziua de Anul Nou, așa va fi tot anul: bun sau rău. De asemenea, 

credința populară spune că, dacă în ziua de Anul Nou e ger mare și dacă pe zăpadă se văd 

multe steluțe, e semn că anul ce urmează va fi bun.  

 


