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ORIZONT COGNITIV: De ce? De când? De unde?

DE CÂND
Salut, dragă ORIZONT COGNITIV!
Anul acesta am devenit pentru prima oară cititoarea „Florilor Dalbe”. Am 

descoperit, într-adevăr, un prieten înțelept și devotat nouă, copiilor. M-a 
impresionat mult faptul că oferiți cititorilor răspunsuri la întrebările adre-
sate redacției. Am și eu câteva întrebări la care aș dori să aflu răspunsul: DE 
CÂND a apărut tradiția confecționării și purtării la piept a mărțișoarelor? 
Ce anume simbolizează mărțișorul? De unde se trage acest obicei la noi? Se 
mai întâlnește și la alte popoare?

Liliana CORCENCO, elevă în clasa a VI-a 
or. Leova,
Liceul Teoretic „M. Eminescu”

• Mami, te ador și-ţi dăruiesc 
inima mea drept  Mărţișor!

Acord  liric

Ici şi colo, pe afară,
Zboară câte-un fulguşor.
Dar e zi de primăvară:
 - Soare, pune-ţi Mărţişor.
Soarele, de colo sus,
Cu căldură mi-a zâmbit,
De la zâmbetul lui cald
Fulguşorii s-au topit.

emilia PluGaru

Mărţişor
Tradițional, la 1 martie, 

dăruim şi primim în dar 
mărțişoare – mici po-

doabe legate de un şnur împle-
tit dintr-un fir alb şi unul roşu. 
Mărțişorul este perceput ca 
simbol al înnoirii (să ne amintim 
că în trecut Anul Nou începea 
pe 1 martie!) şi al primăverii. El 
este prezent în tradiția români-
lor şi a unor populații învecina-
te din Balcani (bulgari, mace-
donieni şi albanezi). Împreună 
cu mărțişorul se oferă adesea 
şi flori timpurii de primăvară, 
cea mai reprezentativă fiind 
ghiocelul. Nu întâmplător, for-
ma tradițională a mărțişorului, 
perpetuată de meşterii noştri 
populari, este exprimată prin 
doi ghiocei – unul alb şi altul 
roşu, prinşi de un şnur răsucit 
din două fire – la fel unul alb şi 
altul roşu. 

purtăm la piept mărțișoare
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Zoogrădinița mea. 
Cunoaște-l pe Buftea, un 
cățel amuzant!
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Din mâinile cioplitorilor 
din Râșcani ies minunate 
obiecte din lemn, sculp-
tate și ornamentate cu un 
elevat gust artistic.
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Memorialul la jocul de 
dame „Iosif Funk” și-a 
desemnat învingătorii. 
Află cine sunt ei!
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Prezentăm opt femei cele-
bre, care au reușit să urce 
pe cele mai înalte trepte 
ale civilizației umane.
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IN MEMORIAM. Poeții 
Arhip Cibotaru și Liviu 
Damian ar fi împlinit de 
curând 85 de ani de la 
naștere.

Vârsta Mărțişorului, dragă Liliana, 
este de aproximativ… 8.000 de ani! Aşa 
susțin etnografii noştri, bazându-se pe 
faptul că arheologii au descoperit mici 
podoabe în formă de mărțişoare datând 
încă de pe timpurile dacilor. Tradiția 
confecționării şi purtării Mărțişorului 
este, deci, una străveche, fiind păstrată  
până azi în Republica Moldova, în Ro-
mânia şi în teritoriile învecinate, locuite 
de români, aromâni sau megleno-ro-
mâni. Cu unele mici deosebiri, obiceiul 
este prezent şi în Bulgaria (Martenița), 
Albania, Macedonia. În 2017, UNESCO a 
inclus Mărțişorul în patrimoniul cultural 
imaterial al umanității, aprobând astfel 
dosarul depus de România, Republica 
Moldova, Bulgaria şi Macedonia.

În prezent, mărțişoarele se poartă 
preponderent la piept, lângă inimă, 
dar de-a lungul secolelor s-au purtat 

la gât, ca salbă, şi la mână, ca brățară. 
Observăm că în ultimii ani tot mai mulți 
meşteri populari moldoveni şi români 
confecționează şi mărțişoare-brățară, şi 
mărțişoare-salbă, iar acestea se bucură 
de mare succes.

Etnografii spun că mărțişoarele dacilor 
erau salbe din pietricele de două culori – 
albe şi roşii sau albe şi negre – înşirate pe 
o ață şi purtate în jurul gâtului. O altă ver-
siune a mărțişorului erau monede fixate 
pe un şnur alb-negru răsucit din fire de 
lână. Monedele erau din aur, din argint 
sau din bronz şi indicau statutul social al 
purtătorului.

Mai târziu, mărțişorul, simbolul pri-
măverii, a început să fie confecționat 
din ață şi fire de lână toarsă, căci doar 
aşa a devenit posibil să fie dăruit unui 
număr cât mai mare de persoane. Ini-
țial, mărțişoarele erau alb-negre, pen-

tru că anume aceste două culori sunt 
dominante în natură la sfârşitul iernii şi 
începutul primăverii. Apoi, negrul a fost 
înlocuit cu albastrul, după care, prin se-
colele al XVIII-lea – al XIX-lea, albul a fost 
combinat cu roşul. Iar roşul era conside-
rat o culoare foarte scumpă – coloranții 
utilizați pentru vopsirea în roşu a aței, a 
stofelor se vindeau la cel mai mare preț.  

Culoarea roşie, a focului, sângelui şi 
Soarelui, simboliza viața şi femeia, iar 
albul era asociat cu limpezimea apelor 
şi înțelepciunea bărbatului. Astfel, îm-
pletirea într-un şnur a firelor albe şi roşii 
exprima armonia dintre aspectele femi-
nin-masculin.

Unii etnografi menționează că, acum 
câteva sute de ani, femeile, fetele le dă-
ruiau mărțişoare bărbaților. Acum, în 
Republica Moldova, conform tradiției 
locale, mărțişorul este dăruit şi purtat şi 
de femei, şi de bărbați, şi de copii. Orici-
ne, de la mic la mare, are dreptul să ves-
tească sosirea primăverii şi să-şi felicite 
oamenii dragi cu acest prilej.

În unele regiuni ale țării se 
obişnuieşte ca lumea să poarte măr-
țişorul de la 1 martie până la 9 mar-
tie, în alte părți – pe parcursul întregii 
luni. După ce a fost purtat, mărțişorul 
se leagă de creanga unui pom, binecu-
vântându-l să fie roditor.

Pentru conformitate, Ion antOn
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MULŢUMIM
EVENIMENT Campania Naţională                      „Să citim împreună!”

45 de instituții de învățământ au 
fost dotate cu seturi de robotică

Ministrul Educației, Culturii 
și Cercetării, Corneliu Popovici, 
a participat la 4 martie, la cer-
emonia de înmânare a seturilor 
de robotică, celor 45 de instituții 
de învățământ selectate în cadrul 
etapei de extindere a programului 
de robotică educațională derulat 
de Proiectul de Competitivitate 
din Moldova, finanțat de USAID, 
Suedia și UK aid. Evenimentul 
a avut loc în incinta Centrului 
Național de Inovații Digitale în 
Educație „Clasa Viitorului”, din 
cadrul Universității Pedagogice 
de Stat „Ion Creangă”.

Printre primii care au dorit 
să afle adevărul despre marele 
lor compatriot, distrus de regi-
mul în care a trăit şi a activat 
în ultimii 14 ani, au fost elevii 
din clasa a VII-a „C” de la Lice-
ul Teoretic „Mircea Eliade” din 
Chişinău. Imediat ce au termi-
nat de citit cartea, ei au venit la 
întâlnirea cu autorul romanu-
lui, fiind însoțiți de diriginta şi 
profesoara lor de limba româ-
nă dna Ana CAZAC.

Odată făcute prezentările de 
rigoare, dna Eugenia BEJAN, 
director general al Bibliotecii 
„I. Creangă”, a oferit cuvântul 
tinerilor cititori, vădit impresio-
nați de  importanța evenimen-
tului, dar şi de rolul pe care 
fiecare a ales să-l joace. Pur-

tând ținute negre, participanții 
aveau în mână câte o vioară, 
pe care au inscripționat calități, 
trăiri, gânduri şi aspirații meni-
te să contureze figura dramati-
că  a compozitorului. 

„Cine înțelege deplin muzica, 
nu se mai teme de moarte.” 
Aceste cuvinte ale lui Eugeniu 
Coca m-au emoționat profund, 
m-au făcut să pătrund sensul 
vieții unui mare artist”, a spus 
Alina CUBUTAREV. 

Prozatorul Ion Anton a gă-
sit o modalitate neobişnuită şi 
captivantă de a descrie viața 
eroului său – prin prisma sufle-
tului decedatului (interpretat 
de Andreea MOŢPAN). Colin-
dând timp de patruzeci de zile 
prin locurile în care a trăit com-

Ministrul Corneliu Popovici la ceremonie

Secvenţă de la manifestare

Fantezie şi originalitate

tinere talente alături de maestrul Gili Mocanu

turii și Cercetării și partenerii 
de dezvoltare, mulțumindu-le 
pentru suportul acordat.

Programul de studiere a 
roboticii „RoboClub” a fost 
lansat în Republica Moldo-
va în martie 2014 cu spri-
jinul financiar al Agenției 
Statelor Unite pentru Dez-
voltare (USAID), Guvernul 
Suediei, în parteneriat cu Mi-
nisterul Educației și Asociația 
Națională a Companiilor din
Domeniul Tehnologiei Infor-
mației și Comunicațiilor (ATIC).

În prezent, programul „Ro-
boClub” este implementat în 
178 instituții de învățământ 
(inclusiv cele 38 instituții noi 
de azi) și 19 biblioteci comu-
nitare din Republica Moldova. 
Anul acesta 45 de instituții de 
învățământ au fost selectate 
pentru dotarea cu seturi de 
robotică LEGO® WeDo 2.0 și 
LEGO® MINDSTORMS® EV3.    

Robotica oferă un mod unic 
de studiere a științei, tehnolo-
giei, ingineriei și matematicii, 
totodată inspirându-i pe elevi 
să urmeze o carieră în aceste 
domenii. Învățarea roboticii 
este un proces care permi-
te dezvoltarea creativității, 
gândirii critice, capacitații 
de inovare și acumulare a 
experienței în mai multe do-
menii și tehnologii.

Sursa: mecc.gov.md

La ceremonia de înmânare 
a seturilor de robotică au mai 
participat: directorul Misiunii 
USAID Moldova, Scott Hock-
lander, Ambasadorul Suedi-
ei în Republica Moldova, E. S. 
Anna Lyberg, Ambasadorul 
Marii Britanii în Republica Mol-

dova, E.S. Steven Fisher, cadre 
didactice și manageriale, elevi.

Ministrul Corneliu Popo-
vici a menționat că extinde-
rea proiectului de robotică 
educațională va oferi elevilor 
din cele 45 de școli, care au 
primit seturile, oportunitatea 
de a-și dezvolta creativitatea, 
capacitatea de a lucra în echi-
pă și gândirea critică. „Mi-
nisterul Educației, Culturii și 

Cercetării a susținut progra-
mul de robotică încă de la în-
ceput, asigurând implemen-
tarea și durabilitatea la nivel 
național a acestuia, după ce 
a inclus robotica atât ca dis-
ciplină opțională de studiu în 
curricula școlară, cât și modul 

în cadrul disciplinei Educație 
tehnologică. Extinderea anu-
ală a programului ne bucură 
extrem de mult și ne motivea-
ză să oferim tot suportul ne-
cesar pentru integrarea me-
todelor inovative de studiu 
în școlile din întreaga țară”, a 
conchis dl ministru.

Totodată, oficialul a apreci-
at parteneriatul strategic din-
tre Ministerul Educației, Cul-

Activităţi extraşcolare

Cu suportul ARBOR Association for Culture &Arts, la Şcoala de Arte 
Plastice pentru Copii din oraşul Orhei (director dna Victoria Grăjdian) a fost 
realizat un atelier de pictură în colaborare cu dl Gili Mocanu din România.

În acest context grupul tine-
rilor de creație, reprezentanți 
ai diferitelor clase – Cristian 
Lefter, Alexandra Platon, Ale-

xandra Colodrevschi, Dana 
Gliga, Dina Danilceac, Sorin 
Ţăranu, Alina Tomov, Liuba 
Sadovscaia, au purces la reali-

zarea artistică a unor subiecte 
la teme inspirate din tradiția 
populară. Pentru elevi a fost 
un prilej fericit de a explora 

Minunata clipă a inspiraţiei 

noi tuşe, linii, imagini şi culori 
spre a putea reda chipul şi ves-
timentația mai multor perso-
naje din poveştile cunoscute. 
Cum fantezia copiilor este una 
bogată, lucrările lor au fost pe 
potriva stăruințelor. Şi, ca do-
vadă a faptului că talentul spre 
a creşte are mereu nevoie de 
ințelegerea şi susținerea fami-
liei şi a profesorilor de speciali-
tate, în această privință meritul 

pictorului Gili Mocanu, autor al 
acestui proiect original, nu s-a 
lăsat aşteptat. Nu ne rămâne 
decât să-i felicităm pe discipo-
lii şcolii noastre în speranța că 
reuşitele lor creative ne vor bu-
cura şi pe viitor.

lilia POGOlşa, 
director adjunct 

la şcoala de arte
Plastice pentru Copii 

or. Orhei 

De aproape un deceniu, Campania Naţională de 
promovare a lecturii „Să citim împreună!” face 
parte din viaţa spirituală a copiilor, părinţilor, 
profesorilor şi bibliotecarilor din republică. Ultima 
ediţie, cea de a IX-a, lansată recent la Biblioteca 
Naţională pentru Copii „I. Creangă”, a fost aşteptată 
cu nerăbdare şi curiozitate de tinerii bibliofili. Timp 
de un an, puştii vor trăi în lumea captivantă a lui 
„Născocilă, Roadegumă şi feciorul lui Păcală” – 
cadoul literar oferit lor de scriitorul Titus ŞTIRBU. 
Iar cititorii de vârsta gimnazială şi cea liceală au 
şansa să păşească pe un tărâm învăluit de taine şi 
mistere, mai puţin studiat nu numai de contempora-
nii noştri, ci şi de predecesorii lor. Este vorba despre 
romanul scriitorului Ion ANTON, „Ieşirea din uita-
re”, care îl are ca protagonist pe ilustrul muzician şi 
compozitor basarabean Eugeniu COCA. 

Claudia PARTOLE despre romanul  „Ieșirea din uitare”
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PETALE DE FLOARE RARĂ
ÎNFLORITĂ-N PRIMĂVARĂ

Campania Naţională                      „Să citim împreună!”

Dincolo de paginile cărţilor...
recent, am avut o deosebită plă-

cere să o cunoaştem pe scriitoarea 
Veronica Pârlea-Conovali. Vizita ei 
la gimnaziul nostru ne-a oferit posi-
bilitatea să comunicăm cu dumneaei  
mai îndeaproape, să-i simţim sufle-
tul cald, dincolo de paginile cărţilor 
scrise de ea. oaspetele de onoare ne-a 
fascinat întru totul prin talentul şi 
arta vorbirii, iscusinţa de a face o 
trecere în revistă a carierei sale de 
profesor şi scriitor. Discursul moti-
vant pe care ni l-a oferit ne-a impul-
sionat să fim mai buni, mai atenţi 
unii cu alţii, mai receptivi la tot ce se întâmplă în 
jurul nostru. Citind remarcabila carte cu titlul sem-
nificativ „Alexandra”, am rămas profund impresi-
onată de măiestria cu care au fost redate trăirile şi 
sentimentele personajelor. 

Am fost încântată şi de poeziile scrise de Veronica 
Pârlea-Conovali. răsfoind cartea de poezii, nu am 
putut să nu remarc expresivitatea versurilor, care,  
cu adevărat, mi-au trezit fiori. Îndeosebi mi-a plă-
cut poezia „Ploi de stele”.  

Mă bucur nespus de mult că am avut şansa de 
a cunoaşte un om atât de simplu, dar cu un suflet 
atât de bogat. A fost o zi-sărbătoare, minunată şi 
însemnată atât pentru noi, elevii, cât şi pentru co-
lectivul pedagogic al gimnaziului nostru.   

În numele elevilor din clasa a iX-a, 
Tatiana roTArU 

Gimnaziul Călmăţui, 
r-nul Hânceşti

O fotografie de grup, la final de întâlnire

Întâlniri de suflet

Scriitorul Ion antOn în dialog cu cititorii

PENTRU NEUITARE

pozitorul, acesta reuşeşte să ne 
convingă că stăpânul său a fost 
un exemplu ce merită urmat.

Şi Ionela DUHLICHER a des-
prins din roman rânduri demne 
despre Eugeniu Coca: „Talentul 
i-a fost o ,,meserie” cu care s-a 
născut, nu una pe care a avut 
de gând să o învețe, iar mun-
ca sa asiduă l-a transformat în 
geniu. Cununa talentului a fost 
propriul caracter.”

Cea mai de preț calitate a 
compozitorului, după Gabriel 
LUPU, a fost  înțelepciunea. „El 
a fost unul dintre acei gânditori 
care au înțeles: trebuie să fii în 
stare, în orice moment, să sa-
crifici tot ce ai pentru ceea ce 

ai putea deveni…, iar uitarea şi 
mersul mai departe sunt cea 
mai mare înțelepciune.”

Cititorii au apreciat reflecțiile 
scriitorului despre rolul copilă-
riei în dezvoltarea talentului, 
despre sacrificiu, disciplină, 
adevăr, dragoste, familie, spe-
ranță, patriotism – toate aces-
tea au generat succesul omului 
de artă Eugeniu Coca.  

Dna profesoară Ana Cazac s-a 
asociat învățăceilor săi, mulțu-
mind autorului pentru o operă 
indispensabilă, o sursă veridică 
de cunoaştere a ceea ce a fost 
şi trebuie să dăinuie în mintea 
şi în sufletele celor îndrăgostiți 
de valoare şi frumos. 

Dialogul cu elevii, întrebările 
la care aceştia au dorit să afle 
răspuns l-au determinat pe dl 
Ion Anton să „staționeze” în 
diferite perioade ale vieții com-
pozitorului, descrise în roman 
(copilăria, anii de glorie – cei 
mai prolifici – petrecuți în Ro-
mânia regală, prietenia şi con-
siderația marelui compozitor 
român George ENESCU, ser-
viciile secrete prestate guver-
nului englez, alături de fiica sa 
Margareta, în scopul distrugerii 
armatei fasciste, calvarul pe 
care l-a suportat în Basarabia 
„eliberată” şi, în sfârşit, moar-
tea tragică), să le dea explica-
ții referitoare la unele noțiuni, 
cum ar fi: adevărul istoric şi cel 
artistic (ficțiunea), inspirația, dis-
ciplina de creație etc.   

Scriitoarea Claudia PARTOLE, 
protagonista ediției precedente 
a Campaniei „Să citim împreu-
nă!”, prezentă la manifestare, 
a menționat meritul scriitorului 
Ion Anton de a nu lăsa uitarea 
să se aştearnă peste marii noştri 
înaintaşi.  Domnia sa a recoman-
dat tuturor tinerilor să citească 
împreună cu familia acest ro-
man admirabil, „Ieşirea din uita-
re”, îndemnându-i să fie „naşi” 
activi ai actualei campanii. 

 lica MOvIlă
foto de autor 

Lumina spiritului

• Orice om are o idee bună și fixă care arată 
incapacitatea lui de libertate...

• De altfel opera literară nu se recitește, tre-
buie citită.

• În iubire, totul se schimbă, toate devin în-
semnate: dintr-un nimic se naște un colos.

• Iubirea este mult educatoare, ea dă sensul 
existenței în varietatea și valoarea ei reală.

• Îngâmfarea nu a știut niciodată să fie pru-
dentă.

• Încrederea în sine e încrederea în rezultatul 
lucrului tău.

• Tot omul e ros de un vierme și obsedat de un el 
însuși inexistent, de ceea ce ar fi dorit el să fie.

MAXiMe şi AforiSMe 
de Tudor ARGHEZI

Alexandru DOGA

Soarele
Soarele și-a răsfirat
Pletele-aurii:
Mugurii au înviat
Prin livezi și vii.
un covor a așternut
Dintr-un verde-alai,
Pe melagul prefăcut
Într-un colţ de rai.

Primăvara
Cu o lacrimă de rouă
Ghiocelu-și spală faţa.
Soarelui în haina nouă-i
Spune: ,,bună dimineaţa!”
Glia, aburind, respiră,
adorând sămânţa rară.
rândunelele grâbite
Cuibușoarele-și repară.
un covor feeric verde
Se așterne peste ţară,
Mai întinerind pământul
Încă cu o primăvară.      

Ieduţul
− unde fugi grăbit, Ieduţ?
− la pădure, Ionuţ!
azi e sărbătoare-afară −
Dulce zi de primăvară!
Merg, s-aduc pentru mămică
Mărţișor și-o floricică.
De-oi găsi, îi voi aduce
şi un smoc de iarbă dulce.
− Prin pădure nu ţi-i frică,
Să mergi singurel, măi ţică?
− nu mi-i frică, am copite
şi corniţe ascuţite!

Soare-soare
Soare–soare, Meșter–faur,
vino, de ne-mparte aur:
Codrii bucură-i cu muguri,
via bucur-o cu struguri.
Spicul firav de pe-ogor
bucură-l c-un dulce nor...
limpezește-ne Izvoare
De la munţi și pân′ la mare.

Toporaşii
toporași în primăvară
De sub humă au ieșit,
S-au uitat, cum e afară
şi la soare au zâmbit.
Prin poiană, bucuroasă,
Îi adună Ilenuţa,
În această zi frumoasă,
S-o bucure pe măicuţa.     
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DOR DE PRIMĂVARĂ

Un băiețel se întinde şi nu 
ajunge la sonerie. Un trecător se 
apropie să-l ajute şi sună el. 

― Acum, hai să fugim, nene!
*  *  *

O excursie la grădina zoologi-
că. Petrică îl întreabă pe învăță-
tor:

― Pe maimuța asta au s-o lase 
la libertate când va deveni om?

*  *  *
― Astăzi problema ta e rezol-

vată corect, îi zice învățătorul 
elevului. Nu ştii cine l-a ajutat pe 
tăticul tău?

*  *  *
― Cum de-ai putut lua nota 

„patru” la istorie? îl ceartă bune-
lul pe nepot. Eu la obiectul aces-
ta aveam numai note bune.

― Pe când învățai dumneata, 
istoria era mult mai scurtă.

Glume

MAMA
Mamă blândă și frumoasă, 
tu ne-aduci căldură-n casă
şi mereu ne ocrotești,
zâmbet dulce dăruiești!

Anastasia-Beatrice IZMAN,
elevă în clasa a II-a „A” 

mun. Chişinău, 
Liceul Teoretic „Gh. Asachi”  

Nr. 10 (2102)

Debut la „i.-Î.”  

BUFTEA, PRIETENUL MEU AMUZANT
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eşTi iSTeţ?

Zoogrădiniţa mea

Priveşte cu atenţie acest desen, găseşte ce greşeli a 
comis pictorul. trimite răspunsul la redacţie şi participă la 
concursul celor isteţi. Comentează greșelile găsite.

Elena DRAGOŞ

MĂRŢIŞOARE
― Să-ţi dau și eu un mărţișor,
Mi-a spus o salcie, bunăoară.
Smiceaua mea cu mâţișori
e-un semn că vine primăvara.
văzduhul zise blând și bun:
Îţi dăruiesc un cer cu soare,

Ca albăstrimea cu lăstuni 
Cu drag, spre casa ta să zboare. 
Pârâul a șoptit și el:
― M-am dezgheţat și-alerg 

la vale,
Pe mal îţi las un ghiocel,
tu dăruiește-l mamei tale.

Din folclorul copiilor

ODATĂ, IARNA…
Goriță mergea pe drumul întroienit, îmbodolit  într-un 

cojoc  mare, mițos. El păşea din greu, ținând aproape de 
buze mânuțele în formă de căuş.

― Bagă mânuțele în buzunar!
― Nu pot. Am un fluture în mâini. L-am găsit pe hogeacul 

de la podul din casa bunicuței. 
…În casă, căldura din sobă readuse fluturele la viață. 

Insecta îşi mişcă antenele, făcu câțiva paşi şi, desfăcând 
aripioarele, porni în zbor. Când obosi, se aşeză pe floarea 
unei plante de cameră.

Afară crivățul lovea fără milă în geamuri, iar în casă, 
fluturele huzurea, hrănindu-se din nectarul dulce al florilor.

Când veni primăvara, Goriță, bucuros de fapta sa, deschise 
fereastra şi fluturele zbură în livada plină de floare.

rodion CuCereanu 

Într-o dimineață bunicul 
m-a dus la școală. Când se 
întorcea acasă, mama l-a 
sunat și i-a spus că la stația 
de troleibuz îl așteaptă un 
cadou pentru mine. Ajuns 
acolo, bunicul a văzut un 
cățeluș micuț și alb ca nea-
ua, care își căuta un stăpân. 
Câinele i-a sărit, bucuros, în 
brațe și a început să-l lingă. 
Bunicul l-a dus în mașină, i-a 
dat de mâncare.

Acasă, bunica i-a făcut un 
pătuț. Când am venit împre-
ună cu mama la bunici,  am 
auzit un lătrat. Atunci am 
văzut ce drăguț și amuzant 
este „cadoul.” 

Ne-am gândit să-l numim 
Ursulică, fiindcă era alb ca 
un urs polar. Peste câteva 
zile, observând că mănâncă 
tot ce-i dai și se rotunjeș-
te ca un purceluș, i-am zis 
Buftea. Buftea e tare ju-

căuș: aleargă, se împiedică 
și se rostogolește ca o go-
goașă.

Dacă vrem să adoptăm 
un câine vagabond, trebuie 
neapărat să-l spălăm, să-l 
vaccinăm și să-l hrănim la 
timp. Nu uitați, dragi copii, 
câinii sunt niște ființe foar-
te sensibile, ei au nevoie 
de grija și atenția noastră. 
Jucați-vă cât mai des cu 
prietenii voștri patrupezi, 
astfel îi veți face fericiți.

Evelina VREDNIC,
elevă în clasa a IV-a „A” 

la Gimnaziul nr. 99 
com.Trușeni, 
mun. Chișinău  

Păstrează-ţi sufletul curat! 

„flori pentru mama.” Desen de leonard luCHIn, 
elev în clasa I-i „a”, liceul „v. vasilache”, mun.Chişinău

Desen de Mihaela tărCHIlă, elevă în clasa a II-a „a” la 
liceul teoretic „Gh. asachi” din Chişinău

Copiii aşteaptă cu nerăbdare primăvara. Dorind să 
o vadă mai repede în ţară, ei o cheamă în fel şi chip. 
Băieţii fac zmeie din hârtie, le dau drumul în sus şi 
rostesc:
zmeu, zmeu,
Du-te-n cer
şi adă-ne soarele!
Când vin cucoarele, copiii 

le cântă, bucuroşi:
Cucoare, cucoare, 
De la nouă izvoare,
Cu nouă resteie,
Pe loc să steie!
Iată cum stau de vorbă cei 

mici cu berzele:
― barză, barză, ce-ai în cioc?
― un boboc!
― Dar în gușă?
― O căpușă. 
― Da-n picioare?
― râșchitoare!

― Da în gene?
― frigurile tale! 
― Să te duci cu ele!
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• Fie iarna cât de rece, numai Mărţişor 
de-ar trece.

• O zi de primăvară hrăneşte un an.
• Adevărul e frumos ca primăvara.
• Cu o rândunică nu se face primăvară.
• Vorbă bună este ca o zi de primăvară.
• Şi c-o floare, şi cu zece, primăvara 

tot se trece.
• Primăvara nu vine cu colaci în coadă.

La şcoala proverbelor

Lăsatul-secului

Hai să brodăm!

Obiceiuri  pierdute  în  negura timpului 

Cruciulițe, găurele, 
drag ne e de ele

Artizanat

În clasa I-i nimeni nu putea ţine acul în mână. Treptat, cu 
ajutorul învăţătoarei, dna Ecaterina Strătilă, picii au deprins 
multe taine ce ţin de cusut şi broderia tradiţională. În prezent, 
elevii din clasa a IV-a „D” de la Liceul Teoretic „Traian” din 
capitală sunt neîntrecuţi la lucrul de mână. Mai mult, obişnu-
iesc să facă în timpul lecţiilor de educaţie tehnologică o mică 
şezătoare, aşa ca meşteriţele de pe vremuri. În timp ce aranjea-
ză pe pânză cruciuliţele sau găurelele, ei fredonează o melodie, 
spun ghicitori, cimilituri şi lucrul merge mai cu spor. 

În imagine îi vedeţi pe cei mai harnici din ziua respectivă, 
alături de dna învăţătoare Ecaterina Strătilă: Victoria CEPOI, 
Victoria SAREV, Gabriela GÂRLEAC, Alexandra ZMEU, 
Anastasia POPOV, Dumitru POPOV, Beatricia COJOCARI, 
Nicoleta RUSU, Bogdan BODRUG, Daniela HERGHELEGIU.

E. VERDEŞ

Soarele furat
(legendă)

Se spune că Soarele se pre-
schimba adesea într-un flăcău 
frumos pentru a veni pe pă-
mânt şi a dănțui în horele de 
prin sate. Aflând despre acest 
obicei al Soarelui, un balaur 
i-a luat urma pe pământ şi l-a 
răpit, închizându-l într-o tem-
niță din castelul său. 

Întrucât astrul solar nu s-a 
mai arătat pe cer, păsările şi-
au oprit cântecele, iar copiii 
şi-au pierdut harul râsului. 

S-a aflat atunci un tânăr 
temerar, hotărât să elibereze 
Soarele din robie. Mulți oa-
meni au mers alături de vi-
teazul fecior până la castelul 
balaurului, dăruindu-i puteri-
le lor, în aşa fel încât să poată 
ieşi învingător în lupta cu ma-
leficul monstru. 

Tânărul a făcut drum lung 
până la castel, având nevoie de 
scurgerea a trei anotimpuri – 
vara, toamna şi iarna – pentru 
a ajunge la destinație. După 

o luptă pe viață şi pe moarte, 
de-a lungul căreia a fost grav 
vătămat, feciorul a reuşit să 
înfrângă balaurul şi să izbă-
vească din temniță Soarele. 
Sângele izvorât din rănile sale 
adânci s-a scurs peste zăpada 
imaculată şi, înainte ca primă-
vara să se facă simțită, tânărul 
şi-a dat sufletul. 

Pomii au înverzit şi au înflo-
rit, păsările şi-au trimis cân-
tecele fericite către ceruri, iar 
copiii şi-au adus aminte cum 
să râdă în hohote. 

Oamenii nu au uitat, însă, 
vitejia şi dăruirea viteazului 
ce slobozise Soarele, şi, la în-
ceputul fiecărei primăveri, au 
început să împletească şnu-
rul mărțişorului, un nume de 
alint al lunii martie, dintr-un 
ciucur roşu, aducând aminte 
de sângele vărsat de fecior şi 
un ciucur alb, culoarea neînti-
nată a zăpezii. 

tinerii meșteri împreună cu îndrumătorul lor, dl Petru Spânu

DATINA STRÃBUNÃ
Ediţie de etnografie şi folclor            Nr. 3 (53)

CIOPLITORII dIn RâȘCAnI
Unul din meșteșugurile tra-

diționale ale neamului nostru 
îl constituie prelucrarea lem-
nului. De-a lungul timpului, 
lemnul a fost principala mate-
rie primă folosită la confecțio-
narea uneltelor, a obiectelor și 
ustensilelor casnice, a pieselor 
de mobilier ș.a. Pe lângă înde-
mânare, meșterii populari au 
dezvoltat un simț artistic elevat, 
sculptând ornamente de-o rară 
frumusețe. Prelucrarea artis-
tică a lemnului rămâne și azi o 
îndeletnicire utilă. Lemnul este 
cioplit, incrustat, pirogravat, 
suportând cele mai neașteptate 
metamorfoze: de la obiecte mici 
precum lingurile sau fluierele 
până la troițe impunătoare ce 
străjuiesc răscrucile de drumuri 
sau catapetesme de biserică. 

Au îndrăgit această ocupație 
și membrii cercului „Tânărul meșter” de la 
Centrul de Creație a Copiilor din Râșcani, elevi 
de la Liceul Teoretic „D. Cantemir”. Îndrumați 
de profesorul de educație tehnologică Petru 
Spânu, ei cioplesc în lemn cu multă migală și 
răbdare. Ştiu deja ce este cioplitul în volum, 

tăierea cu traforaj, lucrul cu pla-
cajul. Au început de la prelucra-
rea rădăcinilor de copaci, ceea 
ce le-a stimulat mult creativita-
tea. Acum nimeni nu mai trece 
indiferent pe lângă o rădăcină 
uscată sau o creangă cu forme 
mai ciudate.

Dl Petru Spânu le oferă cunoș-
tințe diverse legate de meserie, 
cum ar fi: citirea unui desen teh-
nic, proiectarea schițelor și a de-
senelor tehnice, dar și studierea 
elementelor decorative aplicate 
pe lemn. Descifrând simboluri-
le folosite de meșterii populari, 
copiii încearcă să execute și ei 
elemente tradiționale geometri-
ce, fitomorfe, zoomorfe. Astfel 
decorate, obiectele pe care le 
confecționează devin mult mai 
atractive. Printre cei mai creativi 
și îndemânatici, care au cele mai 

reușite lucrări s-au afirmat Daniel NENIŢA și 
Daniel AVERCHIN (clasa a VIII-a), Daniel PLA-
TON (clasa a VII-a), Matvei TCACI (clasa a V-a).  

― Când vezi că poți realiza ceva cu mâinile 
proprii, inima îți saltă de bucurie. Este foarte 
plăcut să-i faci mamei sau bunicii un cadou lu-

crat de tine, spun băieții.  
Cine știe, poate cineva dintre 

acești tineri va alege să-și facă 
o meserie din prelucrarea lem-
nului, ca tâmplarii de odinioară. 
Sau măcar va practica această 
ocupație ca un hobby, creând 
ceva frumos și necesar. Chiar 
dacă azi avem la dispoziție o va-
rietate de obiecte ce înlocuiesc 
lemnul, nimic nu se compară 
cu frumusețea și căldura lui, cu 
mireasma plăcută și sănătoasă 
emanată de această materie pri-
mă ce ne-a oferit-o natura.  

D. RADU
or. Râșcani 

Lăsatul-secului este astăzi o simplă zi din calendar sau, cel mult, ziua de 
dinaintea Postului Paştelui. În trecut, însă, era aşteptată cu nerăbdare atât de 
tineri, cât şi de bătrâni, fiind o zi magică, cu mai multe obiceiuri frumoase. 

Focurile de primăvară
În noaptea de Lăsatul-secului 

tineretul satului aprindea pe 
un deal apropiat sau într-un loc 
mai ridicat un foc mare, în jurul 
căruia se aduna tot satul pentru 
a petrece şi a dansa. În alte 
părți, flăcăii înfăşurau în paie 
o roată de căruță sau de plug, 
o aprindeau şi o lăsau să se 
rostogolească la vale. Obiceiul 
de a aprinde focuri de primăvară 
era răspândit la aproape toate 
popoarele Europei.  

Strigarea peste sat, 
rit purificator

Tot în seara de Lăsatul-secului 
se făcea strigarea peste sat, iar 
cei care încălcau acest ritual 
riscau să-şi piardă bunul nume. 
Strigarea peste sat era un drept 
al cetei de feciori: urcând pe un 
deal ori într-un copac înalt, se 

dădeau în vileag greşelile unora 
dintre săteni. Acest obicei era o 
critică publică a păcatelor satului 
şi avea rolul să-i facă pe cei care 
au greşit să se corecteze. 

Iertăciunea
O pregătire deosebită era 

acordată şi „curățeniei” sufle-
teşti. Nici o persoană nu intra 

în post supărată, 
toți trebuiau să 
se împace între 
ei. De asemenea, 
toți cei care se 
„împăcau” acum, 
se şi omeneau. 
Oricine trebuia să fie 
omenit, iar cei săraci, 
care nu îşi puteau 
permite astfel de 
ospățuri, primeau 
de pomană. 

Lăsatul-secului 
era şi ziua în care 

cuplurile porneau pe ulițele 
satului pentru a-şi vizita naşii, 
părinții lor spirituali. Intrau în 
casă, sărutau mâna tuturor 
membrilor din familia naşilor, 
în ordinea vârstei, şi cereau 
iertare şi împăcare. Cei care nu 
respectau obiceiul ajungeau de 
ruşinea satului.

focurile de primăvară
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Un nou record european
Speranţe sportive

Din istoria boxului

Citius,
altius, 

fortius! Nr. 3 (71)

ediţie de sport

Memorialul la joc de dame „Iosif Funk”
...

Floorball-ul, care a apărut și s-a dezvoltat în țările scan-
dinave, se joacă doar în sală, pe un teren cu dimensiunea 
de 40 de metri lungime și 20 de metri lățime. O echipă 
este formată din cinci jucători de câmp și un portar. Me-
ciul de floorball are trei reprize de câte 20 de minute.

Fiecare jucător are câte o crosă, asemănătoare celei 
pentru hocheiul pe gheață. Este mai scurtă și mai ușoară, 
deoarece e din carbon și are o lamă din plastic. Mingea 
de floorball cântărește 23 de grame și are 26 de găuri.

„Cel mai costisitor  este echipamentul portarului. Mi-
siunea sa fiind cea mai dificilă, deoarece portarul de 
floor-ball tot meciul stă în genunchi”, spune Alexandru 
Atamaniuc, antrenor-jucător.

Echipele din Republica Moldova participă cu regulari-
tate la competiții internaționale. De curând  a fost  orga-
nizat al doilea campionat național la floorball. Competi-
ția s-a desfășurat la Chișinău.

El este considerat cel mai mare campion de box la categoria grea, 
precum şi unul dintre cei mai populari sportivi ai tuturor timpuri-
lor. Încă de la începutul carierei profesioniste, el îşi spunea „The 
Greatest” şi, ca printr-un miracol, chiar s-a adeverit.

A început să se antreneze 
la vârsta de 12 ani, reuşind 
la 22 de ani să câştige pen-
tru prima dată titlul mondial 
la categoria supergrea în-
tr-un meci cu Sonny Liston. 
Muhammad a câştigat 56 de 
meciuri, din care 37 victorii 
prin KO, în întreaga sa carie-
ră având numai 5 înfrângeri.

Despre viața şi cariera lui 
s-au făcut filme, iar el însuşi 
a fost distribuit ca actor în 
câteva pelicule, fiind por-
tretizat, printre alții, de Will 
Smith în 2001, rol pentru 
care acesta a fost nominali-
zat la Premiul Oscar.

Campania socială „fotbal în şcoli”

La Cupa Mondială (Campi-
onat de calificare către JO To-
kyo 2020), halterofilul nostru 
a pășit cu dreptul în noul an 
și a cucerit toate 3 medalii de 
pe podiumul olimpic. În urma 
acestor rezultate, el a stabilit 
un nou record european Un-
der 20.

Anterior, la campionatul eu-
ropean de haltere, rezervat 
la categoriile Tineret și U23, 
sportivul a cucerit titlul de 
vicecampion european, iar 
la Campionatul Mondial la 
haltere din Suva-Fiji (Juniori-

U-20), titlul în limitele catego-
riei de 73 kg.

Marin Robu este primul 
campion mondial (Under-20) 
din istoria halterelor nispore-
nene, ceea ce demonstrează 
rezultate foarte bune ale școlii 
respective. 

Tânărul a îndrăgit acest 
sport la vârsta de 8 ani, după 
ce a început să îl practice îm-
preună cu un prieten. În tot 
ceea ce face, el este susținut 
de antrenorii săi: Igor Bour, 
Sergiu Crețu și Grigore 
Brașoveanu.

Floorball-ul în Republica Moldova

Open Fun Football Schools
la Gimnaziul din Petreşti

Sporturi neobişnuite

Marin ROBU, discipolul școlii de Haltere din Nisporeni, a adus din nou Tri-
colorul pe podiumul olimpic și a calificat Republica Moldova la Jocurile Olim-
pice 2020 din Tokyo.

Ediția din anul curent a memorialului „Iosif Funk” la joc de dame, 
desfășurată la Clubul republican de șah și joc de dame, a reunit circa o sută 
de participanți.

„Este pentru prima oară când turneul a adunat 
atât de mulți participanți din diferite localități 
ale țării: Tighina, Ungheni, Slobozia, Comrat, 
Ceadâr-Lunga ş.a. Acest fapt demonstrează că 
jocul de dame se bucură de popularitate”, a de-
clarat secretarul federației, Greta Sturza.

Competiția a avut loc în două categorii de vâr-
stă. În prima, cea mai competitivă, câştigător 
a devenit maestrul în sport Denis Dudco din 
Tighina, multiplu premiant al campionatelor 
naționale, care a totalizat 14 puncte. Locul doi 

i-a revenit marii maestre internaționale Elena 
Scovitina (12 puncte), multiplă campioană euro-
peană şi mondială. Pe locul trei s-a situat Mihail 
Damaschin din Tighina, care a totalizat 11 puncte.

În concursul jucătorilor cu vârsta de până la 
10 ani, pe primul loc s-a clasat Eva Erighina din 
Comrat, care a adunat 12 puncte. Câştigătoarea a 
fost cea mai tânără participantă la competiție - ea 
are doar 6 ani.

Pe locul doi s-a remarcat Serghei Chemencel 
(Ceadâr-Lunga), care a acumulat 11 puncte. Pe 

poziția a treia din top e Maria Mândru 
(Slobozia), care a totalizat, de aseme-
nea, 11 puncte, dar a avut un coefici-
ent inferior ocupantului locului doi.

Ediția din anul curent a fost a 
şasea la număr. Turneul este dedicat 
memoriei Antrenorului Emerit Io-
sif Funk, care a educat o pleiadă de 
jucători valoroşi cu renume mondi-
al, printre care figurează campionul 
Uniunii Sovietice Ion Dosca, campion 
mondial, versiunea universală, Elena 
Scovitina, multiplă campioană euro-
peană şi mondială.

Floorball-ul se practică în Republica Moldova în ultimii doi ani, însă puţini 
cunosc cum a ajuns acest gen de sport prin părţile noastre. La noi sunt înregis-
trate oficial două cluburi, unul în Chișinău şi altul la Ungheni.

Recent, la Gimnaziul „Gaudeamus” din Petrești, 
raionul Ungheni, s-a desfăşurat  festivalul Open 
Fun Football Schools, organizat de Asociația Ra-
ională de Fotbal Ungheni și Federația Moldo-
venească de Fotbal. Totodată, a avut loc  și un 
master class cu Sergiu Iepureanu, ex-jucătorul 
selecţionatei Moldovei.

Pentru al treilea an consecutiv, Gimnaziul „Gaudeamus” este 
gazda acestui festival sportiv, care, de altfel, a consemnat startul 
sezonului fotbalistic în raionul Ungheni. Au fost derulate mai mul-
te activități pentru copiii din regiune. Elevii au participat la diferite 
acțiuni distractive şi la un turneu de mini-fotbal pentru jucători 
născuți în anii 2008 – 2009.

În cadrul master class-ului oferit de Sergiu Iepureanu, 
participanții au avut ocazia să afle elemente practice de bază, care 
sunt caracteristice unui fotbalist profesionist.

Buna desfăşurare a sărbătorii a fost asigurată de către antreno-
rii implicați în proiectul FMF „Şcoala voluntarilor – PRO FOTBAL”. 
La eveniment au fost prezenți Petru Langa, preşedintele ARF Un-
gheni, Vitalie Barila, secretar general al ARF Ungheni, iar FMF a 
fost reprezentată de către Mircea Cojocari, şeful Compartimentu-
lui Administrativ-Protocol.

Muhammad Ali -
triplu campion 
mondial la box 
Numele adevărat al lui Muhammad Ali este Cas-

sius Marcellus Clay, Jr. S-a născut pe 17 ianuarie 
1942, în orașul Louisville, Kentucky, SUA – Pho-
enix, Arizona. A fost un boxer profesionist desă-
vârşit, în anul 1974 fiind ales Sportivul anului din 
SUA, iar în 1999, desemnat ca Sportivul secolului 
de revista americană Sports Illustrated.

Premianţii concursului la joc de dame
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STATUILE ANTICE 
nu erau albe

De îndată ce vine vorba  de o 
sculptură antică, în imaginație 
ne apar coloane maiestuoase de 
porticuri şi statui ale Atenei, ale 
lui Zeus, ale altor zei, zeițe şi eroi. 
Marmură albă şi pură: mult timp, 
s-a presupus că acesta era stan-
dardul estetic al sculpturilor re-
alizate de artiştii greci şi romani. 
Muzeele din întreaga lume sunt 
pline de sculpturi din marmură 
de un alb imaculat, însă nu cumva 
manualele de istorie a artei – dar 
poate şi ochii – ne înşală? Aceas-
tă monocromie nobilă a stabilit 
regula pentru toate sculpturile 
europene ulterioare, mai ales în 
epoca renascentistă şi cea clasi-
cistă. Cu toate acestea, recent, 
oamenii de ştiință au aflat că 
statuile antice erau colorate. Mai 
mult decât atât, intensitatea culorilor şi bogăția paletei nu erau in-
ferioare celor din Asia, Orientul Mijlociu şi Africa, iar culoarea albă 
impecabilă s-a datorat timpului trecut. Deja la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea francezul Katrmer de Kensi a descoperit urme de coloranți 
pe monumente antice. Mult mai târziu, cercetătorul Vincent Brin-

kmann şi un grup de 
arheologi, folosind 
metode moderne – 
raze în infraroşu,  X, 
ultraviolete – au gă-
sit multe resturi de 
vopsea pe statuile de 
marmură.

Astăzi este folosită 
o tehnică de a „cău-
ta” culoarea, numită 
raking light, datorită 
căreia se pot dife-
renția straturile de 
vopsea pe tablouri. 
Esența constă în di-
recționarea luminii 
unei lămpi ultra-
violete paralel cu 
suprafața cercetată, 

ceea ce face să fie vizibile urmele de pigmenți, orice efecte me-
canice asupra lucrării. Rezultatul este suprapunerea uimitoare a 
două realități: ceea ce credeam noi că a fost cândva şi ceea ce ne 
spune ştiința că a fost cu adevărat.

Pentru a demonta mitul statuilor antice, un grup de specialişti 
au creat  replici din ghips ale sculpturilor arhicunoscute pentru o 
expoziție, numită „Zeii în culori”, care a ajuns în Germania, Spa-
nia, Turcia, Mexic şi SUA, adunând peste două milioane de vizita-
tori. Imitațiile  au fost pictate în nuanțe cât mai apropiate de cele 
originale. Studiind rămăşițele microscopice de pigmenți care au 
supraviețuit timpului, experții au reuşit să identifice culorile folo-
site inițial de artiştii antici.

Pentru colorare, au fost folosit pigmenți naturali, similari cu cei 
din Grecia antică. Lucrul acesta nu ar fi fost posibil fără utilizarea 
metodelor moderne de cercetare. Publicul a putut vedea rezul-
tatul în Glyptotek din Munchen, la expoziția Bunte Götter, şi mai 
târziu în alte muzee din întreaga lume, inclusiv în New Glyptotek 
din New Carlsberg.

Pigmenții folosiți în Antichitate nu au îmbătrânit la fel. Ocrul s-a 
estompat repede, în timp ce roşul şi albastrul au rezistat timp de se-
cole. Savanții au cerce-
tat mai multe porțiuni 
ale aceleiaşi statui, 
pentru a se asigura că 
nu fac erori grave.

Cea mai dificilă a 
fost reconstituirea 
sculpturilor cărora le 
lipseau anumite părți. 
Pentru a realiza replici 
exacte, experții au fost 
nevoiți să consulte di-
verse texte istorice. 

Secțiunile a căror 
culoare inițială nu a 
putut fi determinată 
au rămas albe sau de 
culoarea bronzului, 
deoarece se pare că şi 
unele statui antice de 
bronz erau pictate.

„În cea mai mare parte a istoriei, anonimul a fost o femeie.” 
Virginia Woolf

Din vechime femeia este considerată un ideal de frumuseţe, de iubire 
divină şi perpetuare a vieţii. Deşi i s-a rezervat doar statutul de casnică, 
istoria cunoaşte multe femei-personalităţi remarcabile, care au contri-
buit la evoluţia politică, socială şi culturală a omenirii.

feMei  CeLebre

Coordonator de pagină: Mariana Gabură

Cleopatra (61 î. Hr. - 30 
î. Hr.), faimoasa regină a Egip-
tului, unul dintre cele mai 
controversate personaje din 
lumea antică, a fost un model 
de politician care a servit inte-
resele poporului său. A urcat 
pe tron la doar 18 ani. Vorbea 
șapte limbi. Datorită inteli-
genței sale, a știut să încheie 
alianțe, mai întâi, cu împăra-
tul Iulius Cezar, pretinzând că 
i-ar fi născut un fiu, și apoi cu 
generalul Marc Antoniu, pe 
care, se zice, din inamic a re-
ușit să și-l facă iubit. Astfel, a 
putut ține Egiptul în afara Im-
periului Roman.  

Ioana d'Arc (1412 - 
1431) a jucat un rol important 
în istoria Franței. La 13 ani, 
Ioana „aude voci din cer” ca-
re-i spun sa meargă la curtea 
regală de la Chinon. Incredi-
bil, dar ea l-a convins pe  Carol 
al VII-lea să se încoroneze și 
să unească armata pentru a-i 
alunga pe englezi de pe terito-
riul francez în timpul Războ-
iului de 100 de ani. Însă, după 
eliberarea orașului Orléans, 
regele se teme de influența ei 
asupra poporului și o extră-
dează englezilor, care o con-
damnă la moarte prin ardere 
pe rug. Abia în 1921 fecioara 
Ioana d'Arc a fost sanctificată 
de biserica catolică. 

Ada Lovelace (1815 
– 1852), matematiciană de 
origine britanică, fiica lordu-
lui Byron, este cunoscută ca 
pionier în domeniul de calcul 
și programare, prin scrierile 
sale cu privire la manipularea 
de simboluri în conformitate 

cu normele pentru o mașina 
inventată de Charles Babba-
ge. A fost singura capabilă să 
demonstreze că un asemenea 
aparat ar putea face mult mai 
mult decât simple calcule nu-
merice, în timp ce mulți alții, 
inclusiv autorul, nu vedeau 
alte avantaje în folosirea aces-
tuia. Limbajul de programare 
Ada îi poartă numele.

Cea mai cunoscută femeie-
savant a fost Marie Cu-
rie. De origine poloneză,  
căsătorită cu savantul francez 
Pierre Curie, ea și-a dedicat 
viața cercetării în domeniul 
radioactivității și chimiei. A 
descoperit două metale: polo-
niul și radiul.

Românca Elisa Leoni-
da Zamfirescu (1887 
- 1973) a fost prima femeie-
inginer din Europa. Deși nu a 
putut să se înscrie la Şcoala de 
Poduri și Şosele din București, 
din cauza prejudecăților din 
epocă, în 1909 devine prima 
femeie-studentă de la Acade-
mia Regală Tehnică din Ger-
mania, iar după absolvire este 
angajată la Institutul Geologic 
din București.  

Natalia (1859 - 1941), 
regina Serbiei, a fost fiica mol-
doveanului Petre Keșco. Prin-
cipesa Natalia a crescut la o 
mănăstire catolică din străină-
tate. Odată, la un bal de la Vie-
na, l-a întâlnit pe prințul Ser-
biei Milan Obrehovici, care s-a 
îndrăgostit de ea. Nunta a avut 
loc în 1875. În 1882, Milan de-
vine rege, iar Natalia - regină.

Ella Negruzzi (1876 - 
1948), nepoata lui Costache 
Negruzzi, s-a remarcat ca 
prima femeie-avocat din Ro-
mânia și din Estul Europei. 
A avut de suferit din cauza 
discriminărilor din propria 
branșă, dar a susținut mereu 
emanciparea femeii. În anul 
1930, a apărat-o pe Ana Pa-
uker într-un proces politic.

Sofia Ionescu (1920-
2008) a fost prima femeie-
neurochirurg din lume, care, 
în 1944, a realizat o operație 
pe creier. A tratat numeroase 
personalități ale vremii. 

artemis din Pompei şi 
Stela lui aristion

augustus din Prima Porta

atena, sec. v î.Hr.
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Ca o liană…

Arhip CIBOTARu (n. 20 februarie 1935, în 
satul Cobâlnea, județul Soroca, acum în r-nul Şoldănești, 
- d. 4 ianuarie 2010). Prozator, poet și dramaturg mol-
dovean. A absolvit în 1957 Universitatea de Stat din 
Chișinău. Din 1965 este vicepreședinte, iar din 1971 
- secretar al comitetului de conducere al Uniunii Scrii-
torilor. În anii 1971-1988, Arhip Cibotaru este și redac-
tor-șef al revistei „Nistru”. Anume în această perioadă 
în revistă văd lumina zilei marile romane ale literaturii 
moldovenești semnate de I. Druță, V. Beșleagă, A. Busu-
ioc, V. Vasilache, L. Istrati. I-a încurajat, publicându-i, pe 

IN MEMORIAM

Arhip CIBOTARU - 85

Liviu DAMIAN S-a născut la 13 martie 1935 
în satul Strâmba (azi Corlăteni), Bălți. Pleacă în lumea 
celor drepți la 20 iulie 1986 şi e înmormântat la baş-
tină. Poet, eseist, traducător. A absolvit Facultatea 
de Istorie şi Filologie a Universității de Stat din Mol-
dova (1960). Redactor-şef adjunct al revistei „Nistru", 
redactor-şef la Comitetul de Stat pentru Edituri, Po-
ligrafie şi Comerțul cu Cărți (1968-1971), consultant 
literar la Uniunea Scriitorilor (1971-1976), secretar al 
Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor (1976-
1986).

Semnează cărțile: Darul fecioarei (1963), Ursitoare-
le (1965), Sunt verb (1968), De-a baba iarba (1972), 
Partea noastră de zbor (1974), Îngânduratele porţi 
(1975), Mândrie şi răbdare (1977), Altoi pe o tulpină vorbitoare (1978), Salcâmul 
din prag (1979), Dialoguri la marginea oraşului (eseuri,1980), Inima şi tunetul 
(1981), Coroana de umbră (1982), Cavaleria de Lăpuşna, Scrieri (vol. I, II, 1985). 
Postume: Un spic în inimă (2002), Saltul din efemer (2003), Din rană creşte ramul 
(2009) ş.a. Traduce din poeziile lui Iustinas Marținchiavicius, Vladimir Solouhin, 
Pablo Neruda, Jannis Ritsos, Nazîm Hikmet ş.a. A fost distins cu Premiul „N. Os-
trovski” al fostei URSS (1967), Premiul de Stat al RSSM (1984), titlul onorific Ma-
estru Emerit al Artei (1985),  „Insigna de Onoare”.  

Aprecieri: „Verbul lui Liviu Damian e rădăcinos ca stejarul. Limpede ca izvorul. 
Greu ca bulgărul de țărână. Tremurător  ca frunza. Îngândurat ca dealul” (Grigore 
Vieru); 

„Liviu Damian a fost un tribun, un om de cultură al tuturor timpurilor. Un re-
marcabil poet român din generația Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Ana Blan-
diana, egal ca spirit, ca valoare estetică şi ca impact asupra generației viitoare”. 
(Ion Hadârcă).

zână. Pictor: a. Guţu
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poeții reveniți din închisori și gulaguri: Nicolae Costenco, Nicolae Ţurcanu, Le-
onid Grigoriu ș.a.

Arhip Cibotaru a început să publice din 1952, iar placheta de debut „Ecoul 
gliei” a apărut în 1958. Orizontul tematic al creației lui Arhip Cibotaru s-a ex-
tins prin volumele „Distanțe” (1964), „Trepte” (1970), „Spații” (1971), „Dans 
de toamnă” (1973), „Cântec pentru tine” (1974), „Între lume și cuvânt” (1976), 
„Ferestre” (1978), „Pe urmele dorului” (1980).

Arhip Cibotaru se afirmă și ca  dramaturg, îmbinând armonios ironia și sa-
tira, umorul și lirismul, fantasticul și realul. Culegerea de comedii „Şase de 
dobă”, apărută în 1981, îi relevă talentul de dramaturg, iar romanul „Pe timpul 
lui Teleucă” (2010) dezvăluie certe calități de prozator. A scris și poezii pen-
tru copii „Din primăvară până-n iarnă” (1959), „Nicolae Ţurcă prima treaptă 
urcă” (1960). Traduce din poezia universală (A. Pușkin, T. Şevcenko, D. Bednîi, 
R. Gamzatov, K. Ciukovski, P. Eluard etc.).

Arhip Cibotaru a fost distins cu titluri și premii: Lucrător Emerit al Culturii 
din RSSM (1978), Maestru Emerit al Artei din RSSM (1985), Premiul „Boris 
Glavan" (1970) și Premiul de Stat al RSSM (1982). Cavaler al Ordinului „Gloria 
muncii” (1995), Ordinul Republicii (2000).

Ca o liană mă învălui
Cu ochii tăi, cu ploi de șoapte,
Cu neagra flacără de plete,
Cu șerpii braţelor în noapte.
În vorbe îmi îneci auzul
Cu primăvara ta îmi scuturi
Din ramuri întomnate fulgii
şi-n locul lor chemi flori și fluturi.
Cu frunzele mi-acoperi văzul
Să nu știu altă frunză verde,
furtuna lor mă împresoară
şi sufletu-mi prin ea se pierde.
Mă pierd întreg, de bună voie,
Înfășurat ca de zăbrele
În tot ce ești pe astă lume
De la ţărână pân’ la stele.

Salcâmii
au înnebunit salcâmii
De atâta primăvară,
umblă năuciţi prin vânturi
Cu tot sufletu’n afară.
şi l-au scos spre dimineaţă,
alb și încărcat de rouă,
Cu miresme tari de ceruri,
Smulse dintr-o taină nouă.
au înnebunit salcâmii,
şi cu boala lor odată
S-a întâmplat ceva, îmi pare,
şi cu lumea asta toată.
Parcă s-a făcut mai clară,
Parcă s-a făcut mai bună,
Parcă dragostea întreagă
vrea pe note să și-o pună.
Păsările aiurite
Își scot sufletul din ele,
alungat de doruri multe,
Călătoare peste stele.
S-a-mbătat pădurea verde,
nu-mai pare atât de calmă,
ţine luna lunguiaţă,
Ca pe-o inimă, în palmă.
nu-mi vezi sufletul cum iese
În haotice cuvinte?
au înnebunit salcâmii,
Iar tu vrei să fii cuminte.

Precum 
într-un bob…

uită-te-n inima care te cheamă
Să-i vezi bucuriile și suferinţele,
Precum într-un bob străveziu 

de poamă
Se arată la soare seminţele.
Privește cuvântul ce liniște n-are
Până-o să-i vezi în adâncuri văpăile,
Până vei da de o lumină mare,
Mereu înteţindu-și bătăile.
Câţi nu dormim în această noapte?
De ce nu dormim – încearcă-ne,
Privește-ne până-n străfunduri 

de șoapte:
Cuvintele noastre au cearcane.

Liviu DAMIAN - 85

Verb matern
verde matern, verb matern – 
Codrul te vede veșnic verde, 
nisipul te vede al nimănui, 
Mutul te vede al mutului.
Harnic te văd dăruiţii cu har, 
fără de sare – duhul sărac. 
Marea îţi soarbe cuvântul amar, 
Munţii cu fag stâncă te fac.
Când vorba mă minte, 

alunec din minte
şi intru supus în infern
Decât să vântur pe vânt cuvinte
Din marele verb matern.
Mă văd prin vremi ce demult au apus: 
În vârfuri de suliţi e capul meu dus 
şi-n urmă huma lacomă strânge 
verbe materne – lacrimi de sânge.Ia taurul de coarne

nu zic că nu.
Ia taurul de coarne.
şi bate-te cu toţi neghiobii tu.
şi nu lăsa ca vremea să te-ntoarne.
fărâmă piedici, vorbe și păreri. 
ascultă de chemarea ce te cheamă, 
aruncă-te din ziua ta de ieri 
În ziua cea de mâine fără teamă.
Dar să n-ajungi cumva la clipa ceea 
Când n-ai să vezi albinele cum zboară, 
Cum iarba se-ndesește-n primăvară, 
Cum tânără ca floarea ţi-i femeia.
Să nu ajungi la zilele pustii 
Când intri într-o joacă de copii 
şi tu vorbești, dar ei nu te-nţeleg 
şi li se strică jocul lor întreg.
eu nu mă tem de răi, de ochii lor, 
Mă tem de clipa asta care vine. 
Privind o floare ninsă cu albine, 
Caut în suflet un uitat fior.

Senzaţia de timp
Gândesc mai clar, mai lămurit, 
Iar ce vorbesc e un ecou 
la ce-am mai spus ori mi-au vorbit, 
şi ce e vechi îmi pare nou.
şi ce e nou îmi pare vechi, 
şi-mi sună tot mai repetat 
atâtea glasuri în urechi 
Ce mi-au vorbit ori m-au strigat.
nu-s bucurii să mă îmbete, 
şi doar pe-o clipă mai tresar 
Când frunzele îmi cad în plete 
şi stropi de ploaie sună iar.
vorbesc, dar nu e gura mea, 
Privesc cu ochii voștri-n lume, 
şi când mă strigă cineva, 
Mă mir că mai răspund pe nume.

Suflete
unde mi te-ascunzi, suflete, 
În ce arbori scunzi?
trec dureri cu mugete. 
De ce nu răspunzi?
Ia puţin din prânz, suflete,
ţintat ca un mânz. 

recunoaște-ţi locul, uită-te:
busuioc pe grinzi. 
recunoaște-ţi hamul, suflete, 
şi sărută ramul.
Mută-te acasă, mută-te.
Îndulcește-ţi neamul.   


