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„Câte-va datini de Paşti la Români” 

de 

Leonida  Bodnareseul 

 

 

 

 

 

              atinile şi obiceiurile din bătrâni  încep a  dispărea  cu  vremea. 

Ţăranul trimite astăzi, în multe părţi, din proprie iniţiativă copiii la şcoală.  

Superstiţiunea pierde din ce în ce mai mult din importanţă şi respândire, şi 

poporul român (mai ales sătenii cari locuesc în apropierea oraşelor) adoptează 

adeseori portul şi deprinderile orăşeneşti.  

Am evitat pe cât mi-a fost cu putinţă să consult literatura respectivă, 

pentru ca să pot cu atât mai nepreocupat alcătui articolul de faţă. Inteligenţa dela 

sate (preoţii, învăţătorii, etc.), care e în contact zilnic şi direct cu poporul, are 

prilejul şi datoria să descrie viaţa ţăranului în toate amănuntele ei, căci în curând 

va veni vremea, când aceasta îşi va schimba cu totul înfăţişarea. Doresc ca 

această modestă lucrare să-i servească drept îndemn. Nu i se cer doar  

folcloristului în totdeauna disertaţii pur ştiinţifice; e de ajuns, dacă observă şi 

redă în modul cel mai fidel, ce a văzut şi ce a auzit. 
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Lăsatul secului
1
 

 
E Şâmbătă. În dosul Carpaţilor dispar ultimele raze ale soarelui „cu doi 

dinţi” din Februarie. 

Să ne închipuim că ne aflăm în odaea cea mare
2
 a unei case ţărăneşti. În 

sobă pâlpâie focul şi trosnesc zdravene despicături de brad. Ţăranul, o figură 

herculană, şede lângă vatră, locul sfinţit al casei, îşi razimă gânditor capul pe 

mâna dreaptă şi povesteşte despre timpurile bune, de demult. În odaea cea mică 

stă ţăranca lângă un ciubăr şi lă
3
 copiii, unul după altul. 

Acest lucru îl săvârşeşte ţăranca dealtminterea în mod foarte conştiincios 

în fiecare Sâmbătă; cu atât mai mult acum în ultima Sâmbătă a câşlegilor 

(cârnilegilor), când doar se pregăteşte să facă lăsatul secului. 

Faptul că lespedea din gura cuptorului e proaspăt unsă cu lut, se observă 

numai decât. Ţăranca a gătit toate bucatele, şi acum ele stau în cuptor, care e 

încă ferbinte, fiindcă s'a copt pâne; ea are deasemenea un purcel fript, învâlit în 

coajă de pâne, ce se curăţă de pe friptura trandafirie abia Duminică, cu puţin 

timp înainte de a se da la masa lăsatului de sec. 

În multe case ţărăneşti, Duminica este într'adevăr ziua Domnului, în care 

nu se lucrează nimic (de pildă, pânea se frânge şi nu se taie, de oarece s'ar tăia 

în trupul Sfintei Duminici
4
, şi aceasta ar fi un păcat mare). Duminica merg cu 

toţii la biserică. După ce ies din biserică se întorc acasă, unde aşteaptă
5
 să li se 

întindă masa mult dorită. Ţăranca aduce mâncarea pe masă. Bucatele sunt încă 

calde. Zamă de găină, costiţe de porc fierte în perje uscate, friptură de purcel, 

sarmale (varză umplută cu orez şi carne tocată) şi plăcinte
6
 bune cu brânză 

formează prânzul opulent. Începe o benchetuire, care pare să nu se mai 

                                                 
1
 Lăsatul secului – lăsatul săcului – lăsat de săc. 

2
 Casele ţărăneşti au de regulă două odăi, una mai mare (numită aproape pretutindeni „casa cea mare”) şi alta 

mai mică (cămăruţă, odăiţă). 
3
 A là – latineşte: lavare – a spăla 

4
 Personificarea Duminicei 

5
 E un fapt prea cunoscut, că şăranii, care merg la biserică, nu mănâncă Duminica demineaţă nimic, fiindcă voesc 

să iee mai întăiu nafură (naforă), care se împărţeşte norodului în fiecare Duminică şi sărbătoare îndată după 

încheiarea sfintei leturghii. 
6
 Plăcinte, österr. Palatschinken, v. Dr. S. Puşcariu: Etymol. Wörterbuch der rom. Sprache, Heidelberg 1905 p. 
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sfârşească. Crezi că e o întrecere, aşa de mult se iuţesc, iar gospodina casei nu 

lasă să-i scape nici un prilej, ca să îndemne mereu pe meseni. Ea are interes, ca 

în această zi (în ăst an 4 Martie st. v.) să se consume toate bucatele de carne şi 

de lapte, de vreme ce a doua zi începe postul cel mare, care durează 7 

săptămâni întregi, şi în post nu se mănâncă nici carne, nici lapte. În această 

Duminică, ultima a cârnilegilor, Românii dela sate se petrec veselindu-se şi 

chefuind până târziu noaptea
7
. 

 

Postul mare. 

Luni, întăia zi de post, e spolocani (spolocanie
8
). Cu toate acestea femeia 

deretică prin casă, iar bărbatul aduce, rând pe rând, părţile constitutive ale 

stativelor (în Muntenia: războiu) în odaea cea mare şi le aşează. Se ştie, că 

ţărancele ţes mai cu seamă în postul mare. 

Lunia
9
 nu e bine, cum se crede în unele locuri, să înceapă a ţese. Prin 

urmare abia Marţi se pun nevestele pe ţesut, şi toată mândria lor constă în aceea 

de a ţese în cursul postului atâta pânză, cât le trebueşte un an întreg pentru toată 

casa. În ziua de Paşti toţi membrii familiei din orice casă se îmbracă cu cămeşi 

nouă; de aceea ţăranca şi fetele ei se străduiesc a întrebuinţa toată ghibăcia şi 

iscusinţa, căci ar dori să se convingă atunci, că cămăşile ţesute şi cusute de 

dânsele sunt cele mai frumoase în tot satul. 

La începutul acestui post, ţăranul pregăteşte şi repară uneltele sale 

agricole, curăţă şi aşează la îndemână seminţele, de vreme ce ceste câteva zile 

va putea să are şi să semene ogoarele sale. 

Puţin înainte şi după Duminica Floriilor, se lipesc şi se văruesc din nou 

păreţii, se spală curat toate blidele, lăiţele, scaunele, blidarele, masa, uşele, 

cercevelele şi privazurile fereştilor.  Tot  cam  în acest timp femeile se îngrijesc  

                                                 
7
 În una şi aceeaşi casă se adună de obiceiu mai multe familii, adică neamurile mai de aproape, prietenii şi 

vecinii. 
8
 Zi de recreare, în care, mai ales femeile, se cinstesc, cu alte cuvinte: îşi spală gura de carne; şi aceasta o fac 

după credinţa lor, ca să crească cânepa. 
9
 Probabil numai în această Luni, fiind spolocaniile. De altfel Luni se începe la sate orice lucru de ispravă. S. Fl. 

Marian: Sărbătorile la Români, vol. 1 p. 99. 
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să aibă surcele (lemnişoare) roşii, coajă de pădureţ, dediţă etc. pentru boielele 

de oue trebuitoare. Îşi dau însă silinţă, că chiar de Florii să le posedă, pentru ca 

şi ouele să fie tot aşa de frumoase, cum e ziua de Florii, când oamenii ies dela 

biserică cu mlădiţe de salcie (mărţişori) în mâni, bucurându-se, că sărbătorile 

Paştilor se apropie. 

În Joia (Joia mare) săptâmânei patimilor gospodinele se apucă de fiert şi 

copt. Deosebită însemnătate dă ţăranca paştelor (sing.: pască). Ea face un aluat 

cu lapte şi drojdii şi pune într'ânsul mirodenii, şofran şi strafide. Paştele au, în 

cele mai multe cazuri, formă rotundă şi sunt înconjurate cu o împletitură de 

aluat, un feliu de colac, care încadrează brânza îndulcită sau numai sărată, cu 

care, înainte de a pune paştele în cuptor, se umplu ca de un deget înălţime. 

Rezultă deci, că pasca are adeseori forma unei torte (turte). Nu rareori se 

împodobeşte pasca la mijloc cu o cruce făcută din aluat numită „crucea 

Paştilor”, împrejurul căreia se face de obicei o cunună din strafide. Afară de 

aceasta se frige şi un miel. Cu nespusă îngrijire se ocupă sătencele de boirea şi 

încondeierea (închistrirea) ouelor. 

 

Ouele roşii. 

De unde îşi are origina datina de a încondeia (a închistri) oue de Paşti? 

La această întrebare ni se dau mai multe respunsuri:  

1. Odată trăiau 7 surori. Şase din ele şi-au găsit perechea, adică: s'au măritat; 

una a remas fată. Ea făcea însă ochi dulci bărbaţilor celor 6 surori ale ei. 

Acestea se înverşunară în mânia lor în contra surorei respective într'atâta, încât 

într'o zi îşi umplură poalele cu pietre având de gând s'o ucidă. Dar când să pună 

mâna pe pietre, ca să le asvârlă asupra surorei, pietrele se prefăcură în oue cu 

fel de fel de culori, cari din care mai frumoase. Aceste oue le plăcură surorilor 

aşa de mult, că nu mai voirâ să le arunce. A şaptea soră remase astfel în viaţă. 

Întâmplarea să fi avut loc tocmai în Duminica Paştilor; deaceea poporul, în 

amintirea ei, face de Paşti oue încondeiate. 
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2. Gând Mântuitorul Christos eră în viaţă, jidanii l'au bătut cu pietre, cari 

se transformară în oue roşii. 

3. Pe când Iisus Christos eră judecat
10

 înaintea lui Pilat, oameni buni de 

inimă au dăruit oue roşii copiilor judecătorilor şi i-au îndemnat, ca să deie 

dintr'ânsele şi părinţilor lor, pentru ca să-i mai domoliască şi să scape în acest 

mod pe Iisus. În amintirea acestui fapt se încondeiază oue. 

4. La Paşti se fac oue roşii întru aducerea aminte de sângele nevinovat a 

lui Christos, vărsat pentru păcatele omenirei. 

5. Cele dintăi oue roşii le-a făcut, după cum ne spune o altă legendă, 

Măria Magdalina pentru a procurà bucurie surorilor şi rudelor sale. Ea a dat 

fiecăreia câte un ou, adresându-i cuvintele: „Christos a înviat!” Toate îi 

respunseră: „Adevărat, că a înviat!” Aceasta datină s'a păstrat până în zilele 

noastre. 

6. După învierea lui Christos să se fi întâmplat o minune. Apostolii 

vestiau pretutindeni în oraşul Ierusalim, că Mântuitorul lumei a înviat din 

morţi. O precupeaţă, care vindea oue pe o piaţă, nu voi să creadă, ci zise: 

„Pecât de adevărat e faptul, că ouele, ce le vând, nu sunt roşii, pe atât de 

adevărată este şi istoria despre învierea lui Christos”. Încă nu terminase 

precupeaţa vorba, când deodată toate ouele, ce le avea în paneraş, se înroşiră ca 

sângele şi din acea clipă a crezut şi ea în învierea lui Iisus, iar întru pomenirea 

întâmplărei se fac în toţi anii de Paşti oue roşii. 

7. Când Simon se duse să-şi cultive ogorul, luă în traistă o pâne şi câteva 

oue. Pe drum întâlni pe Mântuitorul. Îi luă crucea de pe umeri şi o duse până în 

dreptul ogorului său. Aici dădu earăşi crucea înnapoi lui Iisus şi se opri să 

lucreze câmpul său. Dar fiindcă eră obosit şi flămând, deslegă traista. Când 

colo, ce să vadă? În loc de pânea obicinuită găsi în traistă o pască şi în locul 

ouelor albe nişte oue roşii de toată frumuseţa. Această minune o povesti Simon 

femeilor sale, le făcu să înţeleagă, că acesta e un semn al ceriului şi le sfătui, că 

                                                 
10

 A se vedea în privinţa aceasta şi legenda din Şcheia, publicată de S. Fl. Marian în ziarul: “Deşteptarea”, an 

XII, Nr. 26 din 10 April 1904. 
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dela acea dată înainte să facă pentru învierea lui Iisus Christos pască şi oue 

roşii. 

 

 

Încondeiarea ouelor. 

 Chişiţa. 

 

Ouele se închistresc cu chişiţa. Chişiţa este o uneltă foarte simplă. Ea se 

compune de regulă dintr'un beţişor, dintr'o bucăţică de alamă sau tinichea 

subţire şi din 1 - 3 fire de păr de porc. Alama, de care se serveşte ţăranca în 

acest scop, e luată adeseori dela o lulea părăsită sau stricată. Această alamă 

subţire se învârteşte împrejurul unui vârf de ac; formându-se dintr'însa o 

ţevişoară (un tubuşor). Un capăt al tubuşorului e resfirat în formă de raze şi 

fixat de un beţişor pătrat sau rotund. Lungimea tubuşorului fixat astfel nu trece 

peste 1 centimetru. Prin ţevişoară se vâră, după trebuinţă, vr'o doue-trei fire de 

păr de porc, care se leagă, în cele mai multe cazuri, cu aţă pe beţişor, întărindu-

se totodată mai bine tubuşorul de numitul beţişor, care, la rândul său, atinge 

lungimea de 1 decimetru. 

Afară de aceasta se mai întrebuinţează la închistrirea ouelor şi un pămătuf 

pentru ceară. Acesta e un beţişor rotund, înfăşurat la un capăt cu o peticuţă, 

care e legată pe de asupra cu aţă. El serveşte la facerea ouelor punctate. Pentru 

trăsături mai groase se întrebuinţează uneori, în locul chişiţei, pene de gâscă. 

Atât aceste unelte, cât şi ulcelele pentru boiele şi ceară, precum şi 

peticele, pe cari se scot ouele din boiele şi cu cari apoi se şterg, se între-

buinţează şi se păstrează din an în an. 

Cu toate că uneltele sunt aşa de primitive, ţăranca română reuşeşte să 

încondeieze, în modul cel mai artistic, ouele de Paşti. 
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Boiele de oue. 

Boielele ce se întrebuinţează sunt făcute în cele mai multe cazuri din 

sucurile plantelor şi nu se şterg nici de soare, nici prin spălare
11

. 

Cele mai frumoase boiele galbene se capătă din mlădiţe, sau mai bine zis: 

din coajă de măr, din coji de ceapă, din frunze de dediţă, din aior (laptele 

cânelui). Boiala roşă se obţine din coaja pădureţului, iar cea neagră din coajă de 

arin, etc. 

Gălbenelele se fac, muiând mlădiţele sau coaja de măr, punând înlăuntru 

puţintică piatră acră şi fierbându-le toate la un loc cum se cade. Unele femei nu 

se mulţămesc numai, că închistresc oue frumoase, ci doresc ca ouele să 

respândiască şi un miros aromatic. Pentru acest scop ele adună înaintea
12

 

Sfântului Ilie (Sânt-Ilie, sărbătoare care cade la 20 Iulie st. v.) o mulţime de 

sovârf lat.; origanum vulgare), şi păstrează această buruiană într'o cămăruţă 

uscată într'un loc, în care să nu pătrundă „nici lumina soarelui, nici sudarea 

vânturilor, nici fumul focului”, fiind-că de altminterea sovârful n'ar mai mirosi. 

În această cămăruţă remâne sovârful până în ziua Floriilor. Acolo se 

păstrează în acelaş timp şi coaja de pădureţ. În Duminica Floriilor gospodina ia 

un cihbăraş nou-nouţ, neîntrebuinţat încă, pune într'ânsul sovârful, peste sovârf 

aşează apoi coaja de măr şi deasupra toarnă apă caldă. În fine, ciubăraşul se 

acopere cu un fund, ca să nu între nimic „necurat” în lăuntru. 

Dupăce coaja şi sovârful s'au muiat bine, scoate o „fată” sau o femee 

curată coaja de măr din ciubăraş, o aşează pe o pătură curată şi apoi scoate şi 

sovârful muiat, care îl stoarce cu mânile atâta timp, până când nu mai rămâne 

aproape de loc suc în buruiană. Apoi aşează sovârful astfel muiat într'o catrinţă, 

se pune în genunchi şi bate cu mâna în sucul din ciubăraş (probabil ca să 

amestece bine fluidul stors din buruiană). În urmă, pune sovârful la fundul 

ciubăraşului şi coaja la suprafaţă şi repeţeşte această vrajă de 3 ori pe zi şi 

                                                 
11

 Osterbräuche bei den Rumänen in den Karpathen der Bukowina von Elias Weslowski. Zeitschrift für österr. 

Volkskunde, an XI, fasc. 3-4, 1905. 
12

 Dacă s’ar adunà sovârful mai târziu, se zice “că n’ar mai mirosi aşa de tare” (aromatic, asemenea 

majoranului). 
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anume: desdemineaţă înainte de resăritul soarelui, la ameazăzi şi seara puţin 

înainte de asfinţit. Acest procedeu se îndeplineşte riguros din Duminica 

Floriilor până în Vinerea seacă (Vinerea mare)
13

. 

Vineri în săptămâna patimilor fata stoarce din resputeri coaja de măr şi o 

aruncă, iar sovârful şi sucul, ce se găseşte în ciubăraş, le pune într'o oală nouă 

de lut, care n'a mai fost uzată şi se aşează la foc ca să fiarbă. În această oală 

fierbe ţăranca şi ouele, care se îngălbenesc într'un mod surprinzător; această 

gălbineală dă oauelor şi un miros foarte plăcut, aromatic, şi de aceea li-s'a lăsat 

acestor oue fondul galbăn. 

Orişicum superstiţia joacă aici un rol mare. Mi-am dat multă silinţă, ca să 

aflu mai multe în această privinţă, însă înzădar. Ţărancele sunt foarte 

neîncrezătoare şi neaccesibile; ele n'au voit să-mi comunice absolut nimic nici 

mie, care-mi trag originea dintr'o familie de ţărani şi de care prin urmare n'au 

nevoe a se teme ca de biruri nouă. Am firma credinţă, că multe sătence se 

servesc şi de anumite formule în vrăjile lor, dar a descoperi aceasta este o 

adevărată artă. E cunoscut doar faptul, că ţărancele pronunţă diferite formule la 

diferite acţiuni, ce zilnic se repeţesc; aşa de pildă la alegerea untului: 

Bob, bob, mazere, 

Sămânţă de cânepa, 

Şede-o fată ghem pe vatră; 

Până mutu drumu trece, 

Untişoru se alege. 

Bulzişoru untului 

Cât căpuţu mutului. 

Untu mie, zara ţie! 

Untu boierilor, zara Maghierilor! 

Cu atât mai mult trebue să susţinem, că ele au vr'un farmec şi pentru 

sovârf. 

                                                 
13

 Ouele de Paşti se fac mai cu seamă în Vinerea mare sau seacă. Asemenea oue se pot încondeia numai până la 

Înălţarea Domnului (Ispas); în câteva sate se fac oue şi la Rusalii (Duminica mare). După Rusalii nu se mai fac 

oue nicăiri. 
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În anii din urmă, ţărancele cumpără, în scop de a prepară boiele roşii, 

verzi ş. a. nişte surceluţe din dughene, cari în scurt se numesc „bacan” (în alte 

locuri: bacal), şi aceste lemnişoare (surcele) se comandă mai cu seamă din 

Pernambuco (America de sud). 

La fierberea boielelor se întrebuinţează numai oale de lut, care servesc 

excluziv la acest lucru, pâstrându-se din an în an
14

. 

Să vedem acuma, cum se încondeiază (se scriu, se închistresc) ouele de 

Paşti. 

În cele mai multe locuri se boiesc oue de găină; nu rareori  găsim şi oue 

colorate de pichere (bibilică), de raţă, de găscă, de hulubi. 

De obiceiu încep sătencele a încondeia oue în Joia mare sau în Vinerea 

seacă. 

Ţăranca pune ceară curată de albine într'o ulcică de lut şi o aşează pe 

vatră la foc, ca să se topiască Dupăce s'a topit ceara, se pune într'ânsa cam vr'un 

vârf de cuţit cărbune fin pisat. Aceasta se face în scop, de a se putea mai lesne 

cunoaşte ceara pe ou în timpul încondeierei şi boirei. 

Mai întâiu se spală şi se curăţă bine ouele, apoi se usucă şi se pun pe 

marginea vetrei, ca să se încălzească. Deasemenea se aşează pe marginea vetrei 

diferitele oale cu boiele muiate. 

Orice ou, care are să fie scris, se fierbe întâiu în coloarea galbănă şi apoi 

se moaie în boiala roşie, neagră, etc. 

Ouele fierte în gălbenele se scot afară cu un polonic sau o lingură de lemn 

şi se lasă să steie într'un loc anumit, până ce se usucă. 

Acuma, ţăranca ia „chişiţa” într'o mână iar într'alta ţine oul încălzit, 

moaie chişiţa în ceara topită şi pictează pe ou, mânuind chişiţa întocmai ca 

condeiul, acele figuri, care trebuie să remână galbene pe oul isprăvit; după 

aceea moaie oul în roşele (boia roşie) şi după câteva momente îl scoate. Oul e 

deja peste tot roşu, bineînţeles afară de locurile acoperite de figurile făcute cu 

ceară. 

                                                 
14

 Acelaşi lucru se întâmplă şi cu oala, în care s’a fiert grâul la Crăciun. 
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Dacă e vorba ca oul să fie de pildă despărţit printr'o linie albă în doue 

câmpuri, se trage această linie cu ceară înainte de ce se moaie oul în gălbenele. 

După ce stătuse oul ¼ ceas în boiaua roşie, se scoate afară şi se usucă 

iarăşi la marginea vetrei (în sâtă sau pe pânza sâtei). Acum ţăranca scrie cu 

chişiţa părţile, sau mai bine zis: suprafeţele roşii ale oului şi îmbracă locurile, 

cari au să rămână roşii, cu ceară. 

Cât de fine, cât de nesfârşit de subţiri şi gingaşe trebue să fie aceste 

trăsături cu ceară! 

Cât de iscusită trebue să fie ţăranca, care n'a învăţat nici a scrie
15

 nici a 

desemnà, şi cu toate acestea se pricepe să tragă nişte linii minunat de fine! 

Acum se pune oul în negrele şi locurile neocupate de ceară devin negre. 

După ce a stat şi aici câteva minute, se scoate oul şi ceara se şterge cu o cârpă 

sau cu câlţi la focul de pe vatră. Oul terminat se mai freacă încă cu unt 

(grăsime, slănină) şi se şterge cu o cârpă de lână. Acest ou ar fi în trei culori; cu 

cât mai multe culori o să aibă, cu atât mai îndelungată e procedura boirei 

ouelor. 

Primul ou boit se face într'o singură culoare, şi anume: roşie întunecată 

(roşu închis). Acest ou se numeşte „merişor”
16

 sau „norocul copiilor”
17

. 

Ouele roşii sunt în multe părţi punctate (picurate) cu „galbăn” sau 

„negru” (sau oue negre cu galbăn şi roşie, etc.) şi se numesc „oue picurate” sau 

„picate”; ouele preste tot roşii sau albastre se numesc „dragostea fetelor”. 

Cele mai grele la încondeiare sunt de sigur aşa nnmitele „oue muncite”. 

O credinţă generală ne spune, că ar fi păcat să se muncească prea din cale afară 

ouele de Paşti, şi din această cauză asemenea oue se găsesc foarte rar. 

                                                 
15

 Copilele cari au urmat cursurile popolare, încearcă adeseori să desemneze globul pământesc; marea în acest 

caz e albastră, pământul însă galben, ecvatorul alb sau negru. Alte copile, la rândul lor, încearcă să desemneze 

bolta cerească, cu deosebire soarele, luna şi stelele. Ouele foarte bine reuşite se păstrează mai multă vreme, 

făcându-li-se nişte tortiţe de ceară şi atârnându-le în casa (odaea) cea mare pe păreţi sub icoane. Ele servesc apoi 

ca modele pentru fetele tinere şi neexperimentate în închistrirea ouelor. Ouele nefierte, însă boite şi scrise 

frumos, se deşeartă prin borticele mici de gălbănuş ţi albuş, se înşiră până la 9 pe un fir de aţă şi se atârnă de 

grindă în casă. Ca decoraţiune, mai ales pe păreţi, servesc şi ouele aşa numite „hulubi” sau „porumbiţe”, adică 

ouele încondeiate, cărora li se face cap, picioruşe, aripi şi coadă din ceară. 
16

 Aceste oue cu totul roşii se mai chiamă şi mingişoare, aşa d. E. În satul Costâna din districtul Sucevei. 

Comunicare făcută de domnişoara Elena Berariu. 
17

 Vezi G. Coşbuc: Oul roşu. 
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În cele mai multe cazuri ele se fierb şi obţin fundul lor natural alb sau 

trandafiriu şi ornamente verzi şi albastre. De oare-ce însă boielele nu voiesc să 

se prindă de oul alb, trebue deci ca şi ele, mai întăi de toate, să fie date în 

gălbenele; este prin urmare de neapărată necesitate a muia fiecare ou în 

gălbenele; adesiunea culorilor ce sunt încă de adaus pe ou se ridică prin aceasta. 

Ouele muncite pretind o îngrijire cu totul deosebită din partea femeei sau 

a fetei, care le încondeiază, şi reclamă îndoit, ba şi întreit atâta timp cât 

celelalte oue. Se văd adeseori pe acelaş ou câte 5 până la 7 culori, şi fondul e 

totuşi alb. 

În acest scop se iau huşte din borş
18

, care se întrebuinţează ca şi zărul 

pentru a curăţi, după trebuinţă, boielele de pe oul muncit, aşa că, după ce e 

isprăvit, oul are iarăşi fundul natural, alb. 

Nespus de greu se aplică, la încondeiare, printre celelalte culori culoarea 

verde, albastră şi violetă. Aproape fiecare ţărancă se pricepe să încondeieze 

oue; cu toate acestea sunt în fiecare sat, femei meştere fără pereche, cari 

realizează şi un câştig din încondeierea ouelor, şi acest câştig îl obţin în cele 

mai multa sate „în natură”. O asemenea meşteră este d. e. nevasta Ileana a lui 

Dimitrie Leontie Dubău din comuna Tereblecea, care a oferit serviciile sale şi 

comisariatului expoziţiunei române din Bucureşti. 

Multe din aceste sătence afirmă, ca ouele capătă pete, în caz, când cinevà 

intră supărat în odae în timpul încondeierii sau când vre una din rudele lor din 

sat a murit. Unele sătence ascund ouele, când le scot din boiele, de vreme ce 

susţin, că privirile ochilor curioşi (ochilor răi) fac ca ouele să se păteze; altele 

rostesc înaintea de începerea încondeierii nişte vorbe, care desigur au făcut 

parte din vrăjile şi farmecile de demult şi au lnsl  chiar versificate (rimate); 

astăzi însă par a fi numai nişte expresii simple, ca: „într'un noroc”, „doamne 

ajută”, „facă'se oul, cum are să fie”, etc. 

                                                 
18

 Borşul se umple cu tărâţe de grâu sau de secară. După câteva zile se acreşte, iar acreala aceasta se toarnă în 

zeamă, fie de carne, fie numai de legume, obţinând ast-fel „borşul” românesc, care e aşa de gustos, şi care nu 

lipseşte nici odată din casa şăranului român. 
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De asemenea rosteşte săteanca care închistreşte oue, şi cuvintele: „Că o 

să moară cineva, nu vreau să ştiu de loc; ştiu numai, că florile mele de pe oue 

au să fie frumoase, curate, mândre şi minunate”. 

În unele sate ţăranca face pe primul ou încondeiat o cruciuliţă şi 

pronunţă: „Dumnezeu să-mi ajute să le închistresc, şi să ajung (ca) să le 

mănânc. Amin !”. 

În sfârşit ar fi încă de adaus, că ouele încondeiate se numesc, oue roşii”, 

fără să se ţină seama de combinaţiunea culorilor, ba ce e şi mai mult, ele se 

numesc „roşii” şi atunci, când sunt boite peste tot verde sau albastru. 

E bine să notăm aici, că după credinţa poporului se pot încondeia oue 

numai până la Ispas (Înălţarea Domnului). 

 

Ornamentele ouelor şi clasificarea lor. 

E caracteristic faptul, că cele mai multe ornamente au numiri. Dar ar fi o 

trudă zadarnică, dacă cineva ar voi să încerce a adună şi descrie toate 

ornamentele în mod complect. De întrebi pe o femeie, de unde a luat izvodul, 

ea respunde : „Le încondeiem din gând!”. 

Ce e drept, găsim izvoade şi figuri tipice, cari se reproduc în fiecare an, 

însă fantazia bogată a sătencelor cuprinde în jocul ei atâta spaţiu,  în cât e cu 

neputinţă a colecta absolut toate producţiunile ei. Ori şi cum, ţin să clasific 

desenurile şi motivele cele mai des întrebuinţate în următoarele serii: 

 

Seria I: Regnul animal. 

Adese ori se găsesc pe ouele încondeiate figuri nostime de animale, la a 

căror privire te crezi transportat în vechiul Egipet, unde, la tot pasul, întâlnim 

asemenea animale pe monumente. Figurile unor animale, găsite pe oue, 

prezintă nişte forme cam necioplite; alte animale sunt redate aproape în mod  

natural. În conformitate cu ceea ce reprezintă, se dă fiecărui izvod numele său, 

aşa: unuia musca, altuia peştele, unui al treilea caprele, cucoşul, calul ş. a. m. d. 

Ţărancele iau în genere din domeniul naturei toate motivele pentru încondeiare 
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şi orice soiu de industrie. Astfel găsim pe lângă chipurile animalelor pomenite 

mai sus, şi următoarele: albina, broasca, racul, porumbiţa, grierul, zmeul, raţa, 

şarpele, melcul, păianjenul ş. m. a.:; afară de acestea se mai desemnează şi 

numai membre din corpurile animalelor ca: unghia caprei, laba gâştei, creasta şi 

gâtul cucoşului, urechile iepurelui, coarnele cerbului, picioarele cocostârcului 

(berzei), coada rândunicei, coada racului, dinţii leului, gura broaştei, pana 

corbului, ochiul boului, etc.  

 

II. Seria motivelor vegetale. 

Plantele au, după cum e şi natural, - de vreme ce se desemnează mai uşor 

- un rol foarte important în încondeiarea ouelor. Frunzele arborilor şi pomilor, 

florile, precum şi plantele folositoare, ba chiar înşişi fructele oferă sătencelor 

numeroase motive. Astfel aflăm pe oue: frunza bradului, frunza stejarului, 

frunza de mesteacăn, frunza de salcie (răchită), vâscul
19

, floarea mărului, florile 

de păr, frunza trifoiului, calcea (călinica), garofa, ghiocelul, cioboţica cucului, 

hemeiul, frunza de fragi (căpşune), păpădia
20

, miezul de nucă, păstăile 

(păstările), fie de mazăre, fasole, linte etc, spicul grâului, orzului, tufa 

(copăcelul), creanga ş. m. a. 

De asemenea se mai găsesc pe oue flori fantastice, între cari numim 

„floarea domnească”. 

 

III. Seria uneltelor. 

Încondeietoarele, sau mai bine zis: femeile cari închistresc oue, folosesc 

ca motive şi diferite unelte casnice şi de câmp, ale căror contururi sunt uşor de 

prins şi reprodus, aşa: grebla, lopata, hârleţul, sapa, vârtelniţa, roata carului, 

roata morii, violina (scripca), butoiaşul (fedeleşul), furculiţa, secerea, furca de 

tors, fierul plugului, cârja (câţa) ciobanului, scara, oala legată, clopoţelul, etc.  

                                                 
19

 Plantă ce creşte pe unii copaci. E cunoscut mai cu seamă „cleiul de vâsc”. 
20

 În unele părţi ale Bucovinei păpădia se numeşte şi „talpa ginei”. 
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Se înţelege de sine, că nici aici nu poate fi vorba de a complectă toate 

combinaţiile.  

 

 

IV. Seria ornamentelor industriale. 

Multe oue prezintă motive luate din industria casnică aşa după cum 

putem avea prilejul zilnic a le vedea printre articolele respective ale casei 

ţărăneşti. Cu toate că credem de datorie a lăsă descrierea lor mai amănunţită în 

sama unei dame, găsim cu cale a aminti, că încondeietoarele se servesc, şi în ce 

priveşte această serie, de motivele ce îi stau imediat la dispoziţie; aşa spre pildă 

există oue, cari se numesc „48 de cline”. Clinul ce se formează la croirea 

cămeşelor serveşte sătencei drept motiv de încondeiare, şi fiind că vorbim 

despre cămaşă, constatăm aici, că sunt anumite ornamente pentru mâneci, 

ornamente cari dau mânecilor numirile: „mâneci costeşete” sau „mâneci 

sucite”, cari şi ele, se aplică la încondeiarea ouelor. 

 

 

V. Diverse. 

Pe ouele încondeiate aflăm, ici şi colo, figuri, cari cu greu ne-ar permite 

să le înşirăm într'una din precedentele 4 serii. Asemenea figuri sunt: desagii şi 

brâul popei, degeţelele, încolâcitura cubelcului, calea rătăcită (numită astfel 

fiindcă figurile respective nu îngăduiesc a se cunoaşte, nici unde au început, 

nici unde s'au sfârşit). 

Trebue să remarcăm cu deosebire faptul, că fiecare ţărancă încondeiază 

cel puţin pe un ou „crucea Paştelor”, care şi ea la rândul ei, e făcută pe ouele de 

Paşti în diferite chipuri. Un ou, care pare să fie încondeiat de o mână artistică 

ne arată d. e. o frumoasă „cruce a Pastelor”, la a cărei ambe capete se află figuri 

de îngeri. 
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Noaptea învierii. 

Un sat situat în minunata vale a Sucevii! Sclipitoare ca argintul se 

perindează undele bătrânului râu; trec murmurând şi duc cu dânsele sute şi mii 

de coaje (găoci) de oue, ce le-au aruncat ţărancele, pentru ca să plece plutind în 

ţara legendară a Rocmanilor
21

 şi să le vestească şi lor sărbătorile Paştilor. 

De pretutindeni suntem înconjuraţi de linişte idilică; nici un vânt nu adie 

şi luna „stăpâna nopţii”, îşi revarsă blânda sa lumină asupra pământului. Pe 

străzi nici un suflet de om; şi numai rareori se aud, pe ici şi colo, paşii vr'unui 

călător întârziat, care se grăbeşte să ajungă la sinul alor săi, pentru ca să serbeze 

înălţătoarea sărbătoare a învierii. 

Iată, deodată se observă, jur-împrejur, pe dealuri şi coline, flăcări 

puternice; sunt focurile de veghiare, cari în unele sate se aprind şi ard în tot 

cursul nopţii. Dar nu numai dealurile, ci şi văile sunt luminate de focuri vesele. 

Împrejurul focurilor se văd chipuri de oameni, care şed roată şi-şi 

istorisesc evenimentul din viaţa lui Iisus după sfânta scriptură a noului 

testament. Flăcăii şi băeţii sar pe deasupra focului
22

, pentru ca vrăjitoarele şi 

fermecătoarele să n'aibă nici o putere asupra lor. Astfel s'au păstrat, în parte sub 

haina creştinismului, fragmente de-ale păgânismului până în zilele noastre şi 

vor dăinui - fie chiar poate sub formă alterată - încă multă vreme. Oamenii 

noştri dela ţară zic: „Aşa au apucat părinţii din părinţi, moşii din strămoşi până 

în al şeptelea neam şi aşa vom ţinea şi noi, câtă vreme vom trăi”. 

                                                 
21

 Cojile de oue roşii se aruncă în genere, în timpul Paştelor, pe ape curgătoare. Rocmanii (Rachmanii), Blăjinii 

ar fi, după credinţa ţăranului român, un popor, care ar locui în orient, şi anume în apropierea Ierusalimului. Ei ar 

fi foarte buni la inimă şi ar posti 8 săptămâni întregi, pentru care fapt ar fi foarte plăcuţi lui Dumnezeu; dacă n’ar 

fi Blajinii (oamenii blajini), pe lume, Dumnezeu de mult ar fi distrus-o. 

    După altă versiune, Rocmanii trăiesc de obicei lângă mare ca marinari şi, fiindcă n’au relaţii decât cu păgânii, 

n’ar avea, de unde să ştie, când au să serbeze Paştile, dacă multele coji de oue ce vin plutind pe apă nu le-ar 

anunţà sosirea serbătorilor Învierii. 

    O altă legendă susţine, că micuţii Rocmani sunt aşa de săraci, încât nu-şi permit niciodată să manânce oue. 

Prind însă cojile de oue, aruncate de sătence, curăţă pieliţa ce se găseşte pe partea din lăuntru a cojilor şi o pun în 

bucatele lor, „ca să se înfrupte măcar cu asta”.  

     Nu mai puţin respândită e şi versiunea, după care Rocmanii ar fi un popor ce ar trăi sub orice apă, ar prinde în 

timpul nopţii cojile şi le-ar mâncà, bucurându-se de venirea Paştelor. 

    După altă legendă ar urmà, că Rocmanii să fie nişte pitici, cari ar serbà Paştile cu 45 de zile mai târziu de cât 

noi. Din rămăşiţele aflate într’o coajă de ou s’ar săturà 12 Rocmani. Vezi şi: Elena Niculiţă-Voronca şi credinţele 

poporului român, Cernăuţi 1903, p. 348 şi urm. 
22

 În unele locuri, focurile acestea nu se fac în noaptea Învierii, ci în seara ajunului sfântului Gheorghe. Datina 

aceasta pare să fie o remăşiţă din timpul închinătorilor focului. 
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Aceste străji (vigilii) se ţin şi în apropiarea bisericilor şi Românii le fac în 

noaptea spre Paşti pe de o parte din cauză, că şi la mormântul lui Iisus Christos 

au fost puse străji, iar pe de altă parte, pentru a nu scăpă prilejul asistării la 

marea solemnitate a Învierii Domnului. 

În timp ce focurile ard, ţăranca pregăteşte blidul. Într'un coşuleţ, ciubăraş 

sau într'un castron aşează tot ce doreşte să i-se sfinţească şi anume: 2 paşti, mai 

multe oue curăţite şi încondeiate
23

 (îndeosebi oue închistrite cu crucea Paştilor), 

o bucăţică de slănină, brânză, unt, hrean
24

, iarbă mare
25

, usturoiu
26

, toaie
27

, mac, 

odolean
28

, o huscă de sare, leuştean
29

, tămâie
30

, apoi busuioc
31

, cârpa
32

, cu care 

s'au şters ouele roşite şi în sfârşit o lumânare
33

. 

De vreme ce şi spălarea în demineaţa învierii are rostul său deosebit, voiu 

încercă să o descriu în cele ce urmează: Într'un lighean se pune un ou roşu, în 

unele locuri două, şi o monedă de argint. Deasupra se toarnă apă proaspătă 

(neîncepută), adusă chiar atunci dela fântână. Toţi ai casei se spală, rând pe 

rând, dându-şi fiecare cu oul cel roşu peste obraz şi zicând: „Să fiu sănătos 

(sănătoasă), şi obrazul să-mi fie roşu ca oul; toţi să mă dorească şi să mă aştepte 

aşa cum sunt aşteptate ouele roşii de Paşti; să fiu iubit (iubită) ca ouele în zilele 

Paştilor”. După aceea luând piesa de argint în mână şi dând cu dânsa 

deasemenea peste faţă zice: „Să fiu mândru (mândră) şi curat (curată) ca 

                                                 
23

 Cojile ouelor sfinţite se păstrează. Cu dânsele se afumă bolnavii. în acest scop bolnavul se învăleşte în 

plapomă, din creştet până în tălpi, iar jos între picioare i se pune o ulcică cu cărbuni aprinşi, peste cari se toarnă 

cojile amintite. Fumul produs de aceste să fie, după cum se crede, vindecător pentru boala de friguri, pentru 

bolnavii de urechi, pentru deochiaţi, speriaţi ş. a. m. d. 
24

 Hreanul nu serveşte numai la mâncare, ci se întrebuinţează şi ca medicament. După ce îl aduce sfinţit acasă, 

săteanca îl pune de regulă iarăşi în pământ. Şi dacă se întâmplă, că se înbolnăveşte vr'o oaie, se taie hreanul 

sfinţit în bucăţele mărunţele şi se amestecă în mâncarea ce i se dă. 
25

 Se amestecă de regulă în hrana ce să dă vacilor în scop ca să se obţină mai mult lapte dela dânsele. 
26

 Cu usturoiul sfinţit se freacă adese ori intreg corpul bolnavului.  
27

 Lat aconitum. Se întrebuinţează de asemenea ca medicament. 
28

 Odoleanul se întrebuinţează ca leac pentru copii speriaţi. 
29

 Lat. levisticum. Rădăcina leuşteanului se pisează mărunt şi se dă vitelor bolnave în mâncare. 
30

 În caz de cumpene grele (furtuni mari) se aprinde în casele ţăranilor tămâie dela Paşti, fie pentru a domoli, fie 

pentru a întoarce furtuna. Nu arare ori se aprinde şi se afumă cu tămâie bolnavii. Comunicare făcută de 

domnişoara Eufrosina Simota. 
31

 În blidul de Paşti se pune de obicei tot sau câte-va fire din busuiocul, care a mai fost sfinţit şi la bobotează. 
32

 Chiar şi cârpei (peticei) acesteia i se atribue mare putere de vindecare, mai ales când cineva suferă de urechi, 

dar numai puţin şi la alte boale. 
33

 Lumânarea dela Paşti se păstreazi din an în an, ba une ori şi câte 7 ani. Şi ori de câte ori teritoriul unei 

comune e ameninţat de grindină, ţărancele aprind această lumânare împreună cu tămâia, despre care am pomenit 

mai sus, ca să întoarcă piatra. 
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argintul”. Fetele mai adaug şi cuvintele: „Să trec la joc (dans) din mână în 

mână ca şi banul: să fiu uşoară ca cojile de oue, cari trec plutind pe apă”. Multe 

sătence spun, că deaceea îşi dau cu oul pe faţă, fiindcă ar dori, ca faţa să li fie 

totdeauna netedă şi ferită de coşuri şi de orice soiu de bubuliţe. În unele sate se 

pune în lighean şi o crenguţă de busuioc. Se zice, că acei ce se spală cu dânsul, 

o fac aceasta în dorinţa de a ajunge să fie onoraţi, precum e onorat busuiocul. 

După aceea, îmbracă toţi cămeşi nouă şi cele mai bune haine şi pornesc, 

având fiecare câte o lumânare mare, la biserică. Blidul îl duce însuşi ţăranul, 

stăpânul casei şi capul familiei. 

Îndată după miezul nopţii, în unele comuni între orele 2 şi 4 se oficiază în 

mod impunător sfânta Înviere a Domnului. Cu evanghelia şi crucea în mâna 

stângă, cu o lumânare mare în cea dreaptă, iese preotul din biserică în urma 

podoabelor (praporelor, crucilor, şfeşnicilor, felinarelor, etc.), însoţit de cantor 

(dascăl) şi urmat de tot satul, cu lumânări aprinse în mâni şi încunjură de trei 

ori biserica. Întreaga procesiune se opreşte dinaintea uşei de intrare, care, deşi 

nu formal, e totuşi închisă, conform uzului. După o scurtă rugăciune preotul 

anunţă cu glas tare, deschizând (împingând) cu crucea uşa: „Christos a înviat!” 

Urmează imediat imnul solemn obicinuit. Toate clopotele sună, săcăluşurile
34

 

bubuiesc, şi de pe feţele radioase ale miilor de oameni se poate ceti acea 

bucurie fără prihană, care caracterizează numai pe adevăraţii credincioşi. 

Intrând iarăşi cu toţii în biserică, asistă la sfânta liturghie cu mare luare aminte. 

După liturghie, preotul sfinţeşte pasca în curtea bisericii. Cu acest prilej, sătenii 

se aşează în două rânduri împrejurul bisericei, iar preotul trece printre dânşii 

sfinţând pasca, ouele şi toate ce se găsesc în blidurile lor. După îndeplinirea 

actului sfinţirei, parochul urează tuturor poporenilor: „Sărbători fericite”, şi 

pronunţă încă odată cu voace tare: „Christos a înviat!” Ca la comandă, în mod 

hotărât şi demn, respund mii de glasuri: „Adevărat c'a înviat!” 

 

                                                 
34

 În unele sate se duc câţiva bărbaţi pe la râuri, şi aşteaptă până ce resună cea dintăi descărcătură de săcăluş, ce 

anunţă învierea. În acea clipă se aruncă în apă şi se scaldă, crezând a fi în acest mod la adăpost de ori ce boală. 
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Numaidecât se desfac rândurile; un blid după altul e ridicat de pe iarbă, şi 

veseli se grăbesc toţi spre sălaşurile lor. 

 

Duminica Paştilor. 

Întorşi dela biserică, se aşează toţi ai casei la masă gustând mai întâi din 

ouele şi pasca sfinţită. După ce îşi pun stomachul bine la cale cu bucate aşa de 

mult dorite după 7 săptămâni de post şi închină, unul în sănătatea altuia, câte un 

păhăruţ de băuturică, gospodarul ca capul familiei ia două ouă roşite, dă unul 

din ele credincioasei sale soţii şi zicând: „Christos a înviat!”, la care ea dă 

respunsul cunoscut, o învită să ciocnească cu cuvintele: „Hai să ciocnim oue, ca 

să ajungem şi la anul Paşti frumoase, iar după moarte să ne vedem iarăşi în 

ceriu”. 

Acesta este începutul adevăratei veselii. Gospodarul ţine oul cu partea 

ascuţită (capul) în sus, iar gospodina loveşte cu oul ei înlr'alui. A cui ou se 

strică mai curând, acela va muri mai întăi; astfel e credinţa, care dă prilej la 

multe glume. Acuma vine rândul la ciocnit şi celorlalţi membri ai familiei. Cu 

bucurie neprefăcută ciocnesc unii cu alţii, şi acela al cărui ou se sparge, trebuie 

să-1 predee drept câştig tovarăşului (cu care a ciocnit). 

Ciocnirea ouelor îşi ajunge însă culmea după amează în curtea bisericei, 

când se adună poporenii la vecernie
35

. Dreptul de a lovi sau a ciocni (în) oul 

tovarăşului îl are totdeauna acel ce este mai mare de ani (de vârstă). La 

întrebarea, pentru ce toţi ciocnesc, căpătăm de regulă respunsul aproape unanim 

„ca să ne revedem în lumea cealaltă”. 

După credinţa poporului e bine de ţinut minte, cu cine ai ciocnit întăi, 

căci, dacă din întâmplare te rătăceşti în vr'o pădure, n'ai decât să-ţi aminteşti, cu 

cine ai ciocnit întâiaşdată la Paşti, şi numaidecât găseşti drumul, pe care ai 

venit. 

Ciocnirea ouelor din ograda bisericei, înainte şi după vecernie, se 

deosebeşte de ciocnirea (ciocnitul) din familie prin faptul, că aici în cele mai 

                                                 
35

 Vecernia obicinuită în Duminica Paştilor se mai numeşte şi „a doua înviere a Domnului”. 
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multe cazuri ciocneşte tineretul. Înainte de ciocnire se încearcă, ori de sunt 

ouele „tari”. 

Aşa de pildă, un flăcău, care voieşte să ciocniască cu o fată, încearcă oul 

ei, lovindu-1 încetişor de frunte; iar fata încearcă oul flăcăului în dinţi, ceeace 

nu-i poate fi decât de folos, deoarece ea îşi arată cu această ocazie flăcăului, 

care o adoră, frumoşii dinţi albi ce strălucesc ca mărgăritarele. 

„Fa, Ileană, hai să ciocnim”, se adresează flăcăul Costan fetei, ,ca să ne 

vedem şi noi în cealaltă lume”; iar ea îi respunde: „Dar tu ai oue tari ca ferul, 

nu cumva sunt de pichere!” - „O, nu”, replică băetanul, „îs de puicuţă”
36

. 

Pretutindeni risete, glume şi veselie. Clopotele nu mai contenesc de a 

dângăni mereu, iar ciocanaşele bat, fără întrerupere, în toaca din clopotniţă. 

Astfel, repede şi pe nesimţite, trece Duminica Paştilor. 

 

Lunia Paştilor. 

Tocmai aşa precum îşi aşteaptă o copilă la cel dintăiu bal, cu sufletul plin 

de senzaţii, dansatorul, care cu o zi înainte a angajat-o la un dans, şi cu care, - 

ea ştie prea bine, - nu va dansa desigur numai un singur joc, tot aşa aşteaptă şi 

felele dela sate, ca luni după Paşti să vie la udat băetanii cunoscuţi sau măcar 

vre unul sau doi, cari li vin adesea în casă. Aşteptarea Savetei
37

 se realizează, 

căci desdemineaţă vine Gheorghiţă
38

, feciorul vecinului, şi salută pe toţi cu 

vorbele: „Christos a înviat!”
39

. Apoi flăcăul zice, că i-ar fi sete, şi scoate cu o 

ulcică din cofă apă, pe căre o varsă imediat, fie în faţa, fie pe gâtul fetei, rostind 

următoarele cuvinte: Să-ţi fie inima curată ca apa! Apa să te ferească de ori ce 

boală şi tot lucrul să-ţi meargă ca din apă!” Pentru aceasta, băielanul primeşte 4 

-10 oue roşii şi e găzduit prieteneşte. 

Dacă însă nu vine nime la udat, fata e tristă. Această datină nu e 

respândită în toate satele; acolo însă, unde e cunoscută, udă apoi în Marţia 

Paştilor fetele pe flăcăi, însă cu deosebirea că ele nu întră prin case, ci numai 
                                                 
36

 Vorba „puicuţă” înseamnă şi „drăguţă”, prin urmare respunsul şiretului flăcău are două înţelesuri. 
37

 Saveta = Veta = Lisaveta = Elisaveta 
38

 Gheorghiţă, Ghiţă diminutiv dela Gheorghe. 
39

 Salutarea: „Christos a înviat” se obicinueşte până la Înălţarea Domnului. 
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ocazional pun mâna pe ulcica cu apă pentru a-i împroşcà. Se înţelege că ele nu 

primesc nimica sau cel mult câte 1 - 2 oue din partea flăcăului udat. 

Se ciocnesc chiar şi ouele date şi primite pentru udat. Dar de notat este, 

că Luni după Paşti se ciocneşte nu numai cu capul (vârful) oului, ca în ziua de 

Paşti, ci şi cu partea opusă, dosul (husca) oului. Marţi, a treia zi după Paşti, se 

ciocneşte şi cu coasta oului - datină, care se practică în multe sate, şi care şi-ar 

avea explicarea doar în faptul, că Mântuitorul a fost împuns cu lancea în 

coastă
40

. 

 

Cultul morţilor în timpul Paştilor. 

E caracteristic faptul, că poporul român se gândeşte chiar şi în cea mai 

mare bucurie la cei morţi. În unele comune s'a păstrat datina, că în Duminica 

Paştilor, imediat după înviere, se aprind lumânări pe morminte
41

 şi că familiile 

celor morţi se aşează după sfinţirea paştei pe mormintele respective şi mănâncă, 

ca şi când ar voi să demonstreze că şi în această mare sărbătoare sunt cu toţii 

uniţi în gând cu fericiţii reposaţi. 

Acest lucru se explică de altfel şi prin împrejurarea, că mulţi ţărani au 

câte două, ba chiar şi mai multe ore de mers până la biserică, aşa că nu li-

ajunge vremea să se ducă dela biserică acasă, pentru ca să se întoarcă la timp şi 

să asiste la vecernia, care are loc între oarele 3 şi 4 după amează. 

În alte sate se practică cultul morţilor în măsură mult mai mare, şi anume 

în Lunia Paştilor. Mormintele se acopăr cu covoare, lăicere şi feţe de mese. Pe 

aceste se întinde o masă în toată regula, aşezându-se mai multe străchini, - fie 

după numărul morţilor, fie după bogăţia ţăranului -, iar în mijloc pe groapă se 

pun câteva paşti, în cari se înfig lumânări aprinse. Printre paşti şi străchini se 

găsesc ulcele umplute cu vin de mere (must); bine înţeles că ouele roşii nu pot 

nici aici să lipsească. Familiile stau împrejurul mormintelor şi aşteaptă pe preot, 

care după terminarea liturgiei ceteşte rugăciuni pentru morţi  şi  stropeşte  toate  
                                                 
40

 În privinţa altor petreceri a se consulta: „Elena Niculiţă-Voronca, Datinele şi credinţele poporului român. 
41

 În sate cimitirele se află adeseori lângă biserică, fiind plantate cu pomi. În timpul din urmă, ţintirimul se face, 

ce e drept conform legei sanitare, afară din sat. 
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mormintele cu aghiazmă. Pentru preot sarcina aceasta este grea, de vreme ce 

trebue să umble dela un mormânt la altul, să se oprească la fiecare, să facă 

rugăciunile necesare şi să cetească pomelnicul familiei respective. Cantorul 

însoţeşte pe preot cântând respunsurile cuvenite la rugăciunile amintite mai sus. 

Îndatăce părintele sufletesc al satului a dat ultima binecuvântare mor-

mântului, familia respectivă se aşează jos şi pomenind cu regrete sincere pe cei 

morţi mănâncă şi împărţesc vin, oue, pască, precum şi celalte bucate, la 

neamuri, cunoscuţi, ba în sfârşit şi la cerşitori, cari se adună în număr mare în 

comunele, unde e datina aceasta, pentru a-şi umplea sacii, cari îi aduc negreşit 

pentru asemenea prilejuri. 

Spre seară se stâng lumânările, se iau lăiecerele şi feţele de masă de pe 

morminte şi sătenii îşi îndreaptă paşii spre casă mulţumiţi în gândul lor, că şi-

au îndeplinit o datorie pioasă. 

Această datină a praznicului din Lunia Paştilor este încă una din multele 

dovezi, că poporul român e înzestrat cu sentimente nobile. 

 

Vizitele în timpul Paştilor. 

În ziua întâia de Paşti nu se fac de obiceiu vizite; fiecare doreşte să fie 

acasă între ai săi. A doua zi însă şi a treia zi, îndată ce preotul a terminat 

serviciul divin, umblă sătenii „cu pască” unii la alţii. Însurăţeii cu deosebire 

sunt obligaţi a se duce la naşi (nănaşi), la socri, la părinţi, la fraţii şi surorile 

mai mari, etc.  

Urând sărbători vesele, ei predau în mod solemn paştele şi ouele aduse, 

legate într'un tulpan. Acest dar se compune din 4 - 6 paşti, puse una peste alta, 

şi din 6 - 12 oue încondeiate.  Gazda îi primeşte în mod cordial, ospătându-i 
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cum se cuvine, iar la plecare li dă, şi ea, 2 - 4 paşti
42

, precum şi câteva oue, ca 

dar din partea sa. 

În ziua proximă urmează întoarcerea vizitei, cinstindu-se şi ospătându-se 

în voe bună şi dorindu-şi spor şi noroc în toate. Tinerii petrec pe bătrâni până la 

poartă, ba uneori până chiar acasă, şi nu rareori îi auzi cântând cântece de 

bucurie după pofta inimei vesele şi chiuind, de resună satul în lung şi lat. 

Aşa petrece ţăranul român, care dealtminterea e atât de serios, frumoasele 

sărbători ale Paştilor. 

 

Nota. Lucrarea de faţă a apărut în limba germană în primăvara anului 1906, deci cu un an înainte de 

lucrarea d-lui Al. Tzigara Samureaş despre „Ouăle de paşti” tipărită în „Convorbiri literare” (April 1907). 

Împlinesc la locul acesta o dătorinţă foarte plăcută mulţămindu-i din adâncul inimei d-lui Mihai I. Ionescu, 

profesor la şcoala comercială din Iaşi, pentru bunăvoinţa cu care m'a ajutat la traducerea în româneşte a lucrării 

din vorbă şi spun mulţămită sinceră foştilor mei elevi dela pedagogie, mai ales domnişoarei Elisaveta Drob din 

Capucodrului şi d-lui Teodosie Moldovan, învăţător din Rădăuţi, cari mi-au îmbogăţit materialul şi colecţia de 

oue roşii expusă la expoziţia generală română din Bucureşti 1906 şi donată de mine muzeului naţional de acolo. 
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 Aceasta datină îşi trage originea din vremile străvechi, când gospodăriile erau departe una de alta, cale chiar 

de câteva ceasuri, şi când vizitatorii aveau într'adevăr nevoe de oarecare gustare pe drum. 
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Adaosul I. 

 

Vrajă pentru o vacă, căreia i s'a luat mana.
43

 

Când dă o vacă puţin lapte, iese numaidecât vorba: „i s'a luat laptele” sau 

„i s'a luat mana” sau „vaca e vrăjită”. În acest caz se trimite după o „femee care 

ştie” să facă şi să desfacă diferite farmece, şi i-se plăteşte, pentru ca, folosindu-

se de meşteşugul său, să aducă vacei mana înapoi, adică ca vaca să dee din nou 

mult lapte. 

Femeea ştiutoare ia faţa de masă, cu care s'a acoperit masa la Crăciun, o 

întinde pe o masă, toarnă pe dânsa 9X9, deci 81 grămăgioare de tărâţe de grâu 

şi zice : 

Voi de 9 ori câte 9 de voi! 

Eu vă sorocesc cu pâne şi cu sare 

Şi cu dulceaţa florilor! 

Voi s'o sorociţi pe „Florica”
44

 

Cu dulceaţă şi cu mană! 

Pe când fermecătoarea rosteşte aceste cuvinte, ea amestecă târâtele cu 

câteva fire de mac, zahăr, sare şi slănină, cari au fost sfinţite la Paşti, apoi 

stropeşte târâţele cu aghiazmă (păstrată dela trei Boboteze), mai pune 

într'ânsele încă câteva frunze de teiu, cari au fost sfinţite la Duminica Mare, şi 

nafură din Duminica Floriilor. După aceea face cu mânele şi cu un topor printre 

grămăgioarele de tărâţe cruci, măturând apoi întregul amestec cu cârpa, cu care 

s'au şters ouele de Paşti, în covata, în care s'a frământat pasca şi rosteşte 

următoarea vrajă: 

„O fost „Florica” grasă şi frumoasă, 

Şi când o mers în cale în cărare
45

, 

                                                 
43

 De vreme ce această vrajă pretinde că mai ales bucatele amestecate cu tărâţe să fie sfinţite odată cu pasca la 

Paşti, cred că nu e rău, dacă o public aici. 
44

 E cunoscut, că poporul dă şi vacilor feliurite nume, ca: Florica, Joiana, Rujana, Bălaea, Marţolea, etc. 
45

 Aduce întru câtva aminte de vechia aliteraţiune. 
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 I-o eşit „fermecătoare” 

Cu farmecele 'n sin 

Şi cu secerele 'n mâni, 

Dulceaţa, mana i-o luat 

Şi i-a lăsat numai zăru, 

Să nu piară viţelu. 

Florica a prins a se căina 

Şi a se văierà 

Cu glas mare până 'n ceriu, 

Cu răsunet pe sub ceriu. 

Nime 'n lume n'a văzut-o, 

Nime 'n lume n'a auzit-o, 

Numai „Maica Domnului” 

Din poarta „Raiului”; 

Ea sfântului Petru-a poroncit, 

El scară de aur a slobozit. 

Maica Domnului pe scară când se scoboră 

Cătră Florica din gura aşa zicea: 

„O bojă Florică, ce te vaieri, 

Ce te caieni ?” 

- „Da, eu cum nu m'oiu văierà, 

Cum nu m'oiu căinà 

C'am fost grasă şi frumoasă, 

Şi când am eşit în cale, în cărare, 

A venit o fărmăcătoare 

Cu farmecele 'n sin, 

Cu secerile 'n mâni, 

Dulceaţa, mana mi-o luat. 

Şi-a lăsat numai zăru, 

Să nu piară viţelu.” 
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- „Taci. Florică, nu mai plânge,  

Că 'n toată lumea m'oiu duce,  

Dulceaţa, mana ţi-oiu cătà 

Şi Dumitale 'napoi ţi-oiu dà. 

De-a fi în cămară lăcătuită. 

De-a fi în pădure rătăcită, 

De-a fi în câmp cu flori adormită, 

De-acolo ţi-oiu aduce-o 

Şi ţi-oiu pune-o 'n tărâţele ieste. 

La fântâna lui Iordan te-oiu duce, 

De trei ori te-oiu cufunda, 

De trei ori îi înnotà, 

Bună mană-i căpătà; 

La izvor cu groşcior
46

, 

La fântâna cu smântână, 

La părău cu untu. 

Pe acolo te-oiu purta. 

Toate 'napoi le-i capătă. 

Şi de astăzi 'nainte smântână să se 'ndulcească,  

Untu să se 'mbulzească  

Dulce ca mierea 

Şi galbăn ca turta cea de ceară,  

Prisne curat de Dumnezeu dat,  

Cu a nimărui amestecat. 

Această vrajă se rosteşle de 9 ori; la sfârşit fărmăcatoarea suflă de 9 ori 

asupra tărâţelor, pentru ca tot răul să dispară, şi face 3 cruci cu mâna peste 

tărâţe. Apoi acopere covată, ia o oală nouă, neîntrebuinţată de loc sau o 

strachină, bine înţeles şi aceasta nouă, merge la o moară şi acolo prinde, fie în  

oală,  fie în  strachină, picăturile (stropii) de  apă, cari cad de pe roata morii, sau 

                                                 
46

 Laptele bun al unei vaci bune e grosuţ, de aici probabil cuvântul „groşcior”. 
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se duce la un izvor şi scoate de 3 ori după olaltă apă. ţinând oala departe de 

sine
47

. Pe drum spre izvor şi îndărăpt n’are voe să se uite înapoi, nici să 

vorbească, nici măcar să privească pe cineva. 

Sosind acasă, alungă pe toţi din casă afară, deschide uşile şi fereştile, 

pentru ca să iasă toate duchurile rele. În fine ia toporul (în alte locuri cuţitul), se 

pune în genunchi, ia oala în mână şi, luând de pe vatră cărbuni aprinşi cu 

toporul şi aruncându-i în oala, unde se stâng sfârâind pronunţă următorul 

descântec, făcând din când în când cu toporul semnul crucei asupra oalei: 

9 eu nu descânt 9!  

Eu descânt pocitura  

Şi rahna cea mare  

Şi de deochiu  

De pe capul Florichii  

De pe gura Florichii  

De pe limba Florichii  

De pe ochii Florichii  

De pe spatele Florichii  

De pe pântecele Florichii  

De pe pulpa Florichii  

De pe ţâţele Florichii  

De pe picioarele Florichii  

De pe coada Florichii 

După aceasta repeţeşte vrăjitoarea această vrajă încă de 8 ori schimbând 

numai cifrele versului întâilea: 7 ... 7, 8 ... 8, 6 ... 6, 5 ... 5, 3 ... 3, 4 ... 4, 2 ... 2, 

1 ... 1; în urmă zice: nici unul. Apoi i le dă vrăjitoarea vacii tărâţele vrăjite şi-o 

spală cu apa vrăjită dela cap până'n coadă; cu asta se sfârşeşte vraja. 
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Adaosul II. 

 

Explicarea figurelor (Tab. I.-IV). 

 

1. Ca o vârtelniţă. 

2. Floare în forma crucii. 

3. Floare domnească. 

4. Pomişor. 

5. Degetuţe. 

6. Rotiţă. 

7. Vârtelniţă. 

8. Ca o vârtelniţă. 

9. Sâmburele nucii. 

10. Grebla. 

11. Furca. 

12. Secerea. 

13. - 15. Floarea domnească. 

16. Crenguţe 

17. - 18. Pomişor. 

19. Crenguţe şi degeţele. 

20. Spicul orzului. 

21. Floarea fără crăcşor. 

 22. - 24. Crucea Paştilor. 

25. Sălcioară. 

26. Răchiţică. 

27. Răchiţică de vazoncă. 

28. Frunza părului. 

29. Frunza de frăguţe. 

30. Vârtelniţa. 

31. Ursitoarea 

32. Ruja. 

33 Călinar (calendula). 

34. Frunza mărului. 

35. Mesteacăn. 

36. Cobelciul. 

37. - 38. Crucea Paştilor. 

39. Hemeiul. 

40. - 41. Figuri fantastice. 

42. Laba gâştii. 

43. - 47. Facerea chişiţei. 

 

 

 

Tabla colorată. 
 

1. Peştele. 

2. Turma de capre. 

3. Crucea Paştilor. 

 4. Steaua şi grebla. 

5. Flori în ulcică. 

6. Balerca. 
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