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SĂRBĂTOAREA PASCALĂ

În tradiţia satului românesc, sărbătorile de Paşti s-au bucurat întotdeauna de cea
mai aleasă cinstire. Datinile, credinţele, practicile ritual-ceremoniale, precum şi producţiile
literaturii populare privitoare la aceste zile mari din calendarul creştin, poartă încărcături
semantice şi emoţionale inconfundabile.
Sărbătorile de Paşti marchează debutul anului ritual creştin, situat - ca un centru
de echilibru - între echinocţiul de primăvară (începutul Anului Nou agrar) şi ziua Sfântului
Gheorghe (începutul Anului Nou pastoral).
Ciclul Pascal include o perioadă de douăsprezece zile, Duminica Floriilor Duminica Tomei, în care sunt concentrate cele douăsprezece luni ale anului. În primele şase zile
anul îmbătrâneşte, se degradează treptat ("Săptămâna patimilor"), pentru ca odată cu Învierea lui
Iisus Hristos toate şi totul să intre sub cele mai bune auspicii, sub zodia recosmicizării timpului
primordial ("Săptămâna luminată").
Duminica Floriilor este cunoscută şi sub numele de Florii, Duminica Vlăstarilor,
Staulele Florilor sau Staurile Florii. Deşi astăzi prezintă o puternică componentă creştină,
sărbătoarea Floriilor păstrează reminiscenţe din timpuri mult mai vechi. Prin însăşi denumirea ei
aminteşte de Floralia (Florilia), festivitate închinată zeiţei Flora, "Mama primăverii".
Există credinţa că ramurile de la Florii aduc rodire şi belşug oriunde ar fi aşezate
- în grădini, pe ogoare, în livezi, în staule, coteţe, stupi etc. Crengile de răchită sau de salcie

aduse de la biserică se păstrează la icoane ori sub streşinile caselor şi se aprind când trebuie
alungaţi norii aducători de grindină. Tinerele fete culeg diferite flori şi rămurele de măr înflorit
pentru a fi ferite de rele şi iubite de feciori.
Zilele din "Săptămâna patimilor" (sau "Săptămâna mare") prilejuiesc variate
interdicţii, unele fiind raportate aproape exclusiv la suferinţele Mântuitorului. Tot acum se
săvârşesc numeroase treburi gospodăreşti (zugrăvirea caselor şi a staulelor, curăţenie în curţi şi
livezi), în scopuri profilactice şi purificatoare, dar şi cu evidente aderenţe la străvechiul cult al
morţilor (aprinderea focurilor pentru ca sufletele celor adormiţi să nu sufere de frig sau să nu se
rătăcească pe cale).
În Joia mare se păstrează, încă obiceiul încondeierii ouălor. În prezent
majoritatea zonelor etnografice nu reprezintă spaţii de referinţă în acest sens, însă conservă
procedee arhaice de realizare şi un valoros repertoriu de teme şi motive ornamentale.
Cunoscut la mai toate popoarele lumii, obiceiul vopsirii sau al încondeierii,
închistririi (împistririi) ouălor cu variate semne şi simboluri are o vechime considerabilă. Oul
apare ca un simbol ce ilustrează renaşterea periodică a naturii, revigorarea. El este socotit a fi
posesorul unor virtuţi speciale, iradiind în juru-i viaţă, vigoare şi sănătate, stimulând rodnicia şi
prosperitatea. Oul, ca simbol, se explică prin el însuşi - este sursa primordială a vieţii pe pământ,
a pământului însuşi şi chiar a întregului univers. Virtuţilor enumerate, cu care era (şi chiar este)
investit oul, li se adaugă încă una: aspectul oului, indicând imaginea limitării spaţiale de tipul
cercului magic (forma lui are implicit o interpretare magico-protectoare). Proprietăţile sale
magico-rituale s-au amplificat în momentul asocierii culorii, care, iniţial a fost roşie. Culoare
roşie reprezenta focul, puterea lui purificatoare, dar şi sângele, adică viaţa.
"Frumos şi sănătos ca un ou roşu" este sintagma ce domină încă spiritualitatea
satului românesc. Faptul că ouăle roşii sau cele încondeiate sunt învestite cu atribute miraculoase
nu este câtuşi de puţin întâmplător. După cum bine se ştie obiceiul este legat de începutul anului
nou agrar, perioadă în care vrăjile, urările, practicile şi ritualurile de tot felul, înfăptuite cu un
anumit scop, au cele mai mari şanse de a se îndeplini.
Cu toţii aşteptăm sărbătoarea pascală , moment de bucurie şi înălţare
duhovnicească , moment de pioşenie şi bunătate , fiind mai aproape de credinţă ca niciodată .
Prof.Groseanu Gina

TRADIŢII ŞI OBICEIURI

OUĂLE DE PAŞTE

Ouăle de Paşte, potrivit tradiţiei, erau adunate din cuibar in miercurea din a patra
saptamana a Postului Mare, numită si „miercurea Paresimilor". Există obiceiul ca de la lasatul
secului si până în această zi, gospodinele să nu strângă ouale. Era credinţa ca ouăle alese în
aceasta zi nu se stricau până la Paşte. Acum se alegeau ouale pentru mâncarea de Paşti si ouăle
ce urmau sa fie înroşite.
Chiar dacă ele erau strânse in această zi, vopsitul lor avea loc in joia din săptamâna de dinaintea
Pastelui, însa, niciodata in Vinerea Mare.
Oul vopsit este simbolul Mântuitorului, care părăseste mormantul şi se intoarce la viata,
precum puiul de găina ieşit din găoace.
Ouale roşii sunt numite in Bucovina merişoare, iar cele cu ornamente sunt numite încondeiate,
inchistrite sau impistrite.
Ornamentica oualor decorative este extrem de variata, ea cuprinde simboluri geometrice,
vegetale, animale, antropomorfe si religioase. Iata cateva simboluri si semnificatii utilizate:
- linia dreapta verticală = viaţa ;
- linia dreapta orizontală = moartea ;

- linia dubla dreaptă = eternitatea ;
- linia cu dreptunghiuri = gândirea si cunoaşterea ;
- linia usor ondulată = apa, purificarea ;
- spirala = timpul, eternitatea ;
- dubla spirala = legatura dintre viata si moarte.
Folclorul conserva mai multe legende crestine care explica de ce se inrosesc ouale de Pasti. Una
dintre ele relateaza ca Maica Domnului, care venise sa-ăi planga fiul rastignit, a asezat cosul cu
oua langa cruce si acestea s-au inrosit de la sangele care picura din ranile lui Hristos.
Ciocnitul oualor se face dupa reguli precise: persoana mai in varsta (de obicei barbatul)
ciocneste capul oului de capul oului tinut in mana de partener, in timp ce rosteste cunoscuta
formula "Hristos a inviat", la care se raspunde "Adevarat a inviat".
In Bucovina, cojile oualor de Pasti, sunt aruncate in râu, pentru ca apa sa le poarte la "Blajini"
(fiinţe imaginare, incarnari ale copiilor morti nebotezaţi, al caror loc de vieţuire se afla la
"capatul lumii", aproape de Apa Sambetei). In felul acesta, si Blajinii stiu ca pentru toti crestinii
a venit Pastele.
La tarani, mai exista obiceiul ca, în dimineata din duminica Pastelui, sa-si spele fata cu apa noua
sau apa neinceputa, in care pun un ou rosu, avand credinta ca astfel vor fi tot anul frumosi si
sanatosi ca un ou rosu. Dupa consumarea oualor, cojile rosii sunt păstrate pentru a fi puse in
brazde, la arat, crezandu-se astfel ca pământul va da rod bun.

PANTAZI –VLAD DIANA

PAŞTELE LA ROMÂNI
Paştele la romani, ca şi Crăciunul,este o sărbătoare care uneşte
familia şi este un bun prilej de bucurie şi veselie ,pe de-o parte că Iisus Hristos a
înviat ,iar pe de altă parte ca aăcatele noastre pot fi iertate dacă mergem la

Biserica.De Paşti obişnuim sa ne luăm haine noi.
Cei care se duc la Biserică in ziua de Paşte merg să ducă pentru
sfinţit:ouă roşii, o sticla de vin, o bucată de miel fript, brânză, sare şi un colac cu
lumanare pentru biserică.Este un prilej nemaipomenit pentru oameni să
sărbătoreasca Paştele in familie cu prietenii.
BRATU ANTONIO

MICII ARTIŞTI AI CLASEI
Primăvara
Primăvara a sosit,
Şi natura a revenit .
Albinele s-au înmulţit,
Buburuza s-a înroşit.
Păsările călătoare,
Fac mai multe cuibuşoare
Sub un soare arzator,

Beţişor cu beţişor...
NEAGU DANA

De Paşte
Un iepuraş,dragalaş,
S-a intors de la oraş
Într-o seara pe-nserat,

A sosit neaparat.
Să aducă la copii
Daruri si jucarii.

Vine,şi ne-aduce multe ouă.
Să le împarţească-n două.
El ne-aduce bucurii, multe,multe veselii.
NEAGU DANA

Iepuraşul de Paşte
Cu sfială-n ochi şi-n paşi,
A sosit un iepuraş.
Şi în braţe-un coş cu ouă.
Îmbrăcat în haină nouă

Câte unul încetişor
Le aşază binişor,
Printre firele de iarbă,
Dar încet, să nu se spargă.

OANA ALEXANDRA

Primăvara
Ce putem spune despre primăvară?
Că este cea mai iubită fiică a anului şi că este anotimpul cel mai îndrăgit de către
copii?
Începând de la sfârşitul lunii februarie primăvara ia viaţă îmoreună cu
ghiocelul,care se mai numeşte şi vestitorul primăverii
O altă bucurie pe care ne-o aduce primăvara este mărţişorul.El are o influenţă
asupra primăverii.
Dar care este simbolul lui?
De multe ori mi-am pus această întrebare,dar cu puţin timp în urmă am
aflat.Culoarea albă redă culoarea iernii,iar culoarea roşie redă culoarea vremii
calde.
Prin lupta acestor culori,a luat naştere şi primăvara.

Începând din luna martie şi până în luna mai,florile toate apar.
O altă bucurie pe care ne-o rezervă primăvara este venirea Paştelui şi venirea
vacanţei de vară.
O sărbătoare mai importantă este şi ziua copilului.
Primăvara ne redă o mulţime de bucurii,de aceea eu cred că este cel mai frumos
anotimp.
Îndrăgiţi-o!!
CIURARU MADALINA

Buburuza
Pe un firişor de floare,
Buburuza stă la soare.
Şi-a luat zborul după floare.
Într-un mare lan de grâu,oare?

Se opri cu o mica gâză,
La o barfă,langă râu.
Şi o data se aude,
Un mare fâşâit de grâu.
VLAD DENIS

Iepuraşul mustăcios
În ziua de Paşti,iepuraşul fuge de colo-colo şi împarte ouă.
El împarte ouă colorate si cântă:
" Iepuraşul mustăcios,
E de Paşte bucuros!
El aduce in coş ouă,
Şi vi-le dă vouă!"
Dar i s-a spart un ou,tocmai cand îl aşeza intre firele de iarba.Atunci,un
iepure mare si negru apăru în faţa lui şi îi spuse:
-Ai spart un ou! Nu eşti bun de nimic! Un iepuraş de Paşte trebuie sa fie
bucuros si fericit! Nu ca tine! Uite-te la tine:eşti împiedicat şi cum ţipă cineva la
tine , puţin începi să plângi!
După ce -i spuse atâtea lucruri dispăru într-un nor de fum.
Bietul iepuraş mustăcios a rămas lângă ou şi a început să plângă.O
lacrimă a căzut pe ou si pentru că iepuraşul era aşa de trist încât şi lacrimile lui

plângeau , oul s-a reparat.
Atunci în faţa lui a apărut un alt iepure micuţ şi alb,care îi spuse:
-Iepuraşule,tu meriţi sa împarţi ouăle de Paşte, nu altul.Să nu asculţi
niciodata ce spune Marele Iepure Negru.Crede-mă pe mine!
Şi acest iepuraş a disparut într-un mare nor de fum.Iepuraşul mustacios ,
cand a auzit acest lucru,a început să cânte şi să râdă.
De atunci,un iepuraş micuţ,maroniu,mustăcios şi prietenos împarte ouă
de Paşte. Este posibil, ca dacă mergeţi la pădure în ziua de Paşte,să vă întâlniţi cu
el,şi să nu vă speriaţi dacă acestacând vă vede fuge mâncând pământul.
Iepuraşul mustăcios este foarte timid şi fricos.
ICONARU SASCHA

Ziua de Paşte

De Paºte ne alãturãm familiei þi sãrbãtorim Invierea Domnului Iisus
Aceastã sãrbãtoare pune în evidenţă simbolurile primăverii , iepuraşul , copacii
infloriţi şi iarba verde , soarele ce se ascunde

prin nori , astfel încat întreg văzduhul să

fie un glob auriu . Sfintele Paste iti aduce linişte, lumină în suflet .
Primeşte cu braţele deschise sărbătoarea Paştelui !
BĂLAŞA ANCA

In recreaţie:
Stiaţi că…
-cel
mai
lung
cuvant
din
limba
pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza ?

romana

este

-autoînsămânţările este cel mai lung cuvânt (17 litere) care contine toate
cele 8 vocale ale limbii romane: a, ă, â, e, i, î, o, u?
-in Germania, traditia spune ca de Paşte se fac focuri din brazii rămaşi de
la Craciun. Focul reprezinta un simbol al victoriei primăverii asupra zilelor
friguroase ale iernii?

DESENELE NOASTRE …

Găseşte cuvintele ascunse !
Ajută-l pe iepuraş să ajungă la morcov !

?

Să mai râdem...
1. Un om căzut în apa,strigă după ajutor:
- De ce strigi asa? Îl întrebă un trecător.
- Nu stiu să înot!
- Nici eu dar, nu fac atâta gălăgie!

2. Bunicule, nu-i asa că tăcerea este de aur?
- Aşa este, puişor.
-Dar, atunci de ce am luat nota 2 la româna daca eu nu am spus nimic?

SĂ FACEM CURĂŢENIE DE PAŞTE !

Vă aşteptăm şi numărul următor ,
Echipa VESTITORII PRIMĂVERII !

