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Sărbătoare

Martie - sărbătorim femeia!
1 Martie – mărțişor

Ziua de 1 Martie aduce cu ea un frumos obicei de primă-
vară numit mărţişor. Mărţişorul este reprezentat fizic de un
obiect micuţ legat cu două fire împletite, înnodate, alb şi
roşu, care semnifică lupta vieţii asupra morţii, a sănătăţii
împotriva bolii. De asemenea mărţişorul este considerat un
talisman al norocului, al bunăstării şi al preţuirii. Se obiş-
nuieşte ca bărbaţii să ofere doamnelor şi domnişoarelor din
viaţa lor mărţişoare, în semn de respect şi admiraţie.

Scopul legării sau punerii mărţişorului este de a avea
noroc în decursul anului, de a fi sănătos şi curat ca argintul
odată cu venirea primăverii.

De asemenea, mărţişorul este considerat un simbol al pri-
măverii, al revenirii la viaţă a naturii şi a tot ce o înconjoară.
Mărţişorul este purtat la vedere timp de aproximativ două
săptămâni sau toată luna martie, pentru că aduce optimism
şi credinţă.

Ziua de mărţişor aduce cu ea două frumoase legende care
circulă şi astăzi în spaţiul public. Aceste legende dezvăluie

modul în care au apărut primii vestitori ai primăverii şi cum apariţia acestora este legată de culorile mărţişorului –
roşu şi alb.

Prima legendă ne dezvăluie că Soarele, pus de Dumnezeu să lumineze şi să încălzească pământul, a fost furat de
un zmeu timp de trei anotimpuri, până iarna. Atunci un viteaz l-a înfruntat pe zmeu şi a eliberat Soarele. Eroul
nostru a fost rănit în luptă şi sângele i s-a scurs pe zăpada albă. 

După ce zăpada s-a topit, în acel loc au răsărit ghiocei, vestitori ai primăverii.
A doua legendă ne spune că Primăvara, aflată la plimbare la marginea unui păduri, a zărit un ghiocel pe care a

vrut să-l ajute să crească, îndepărtând zăpada din jurul lui. 
Pentru acest lucru Primăvara a fost pedepsită de Iarna rea şi necruţătoare, care a trimis ger şi zăpadă, astfel că

ghiocelul a îngheţat. Dorind să-i ţină de cald cu ajutorul mâinilor, primăvara s-a rănit la un deget şi câteva picături
din sângele acesteia s-au scurs peste ghiocel şi peste zăpada din jurul lui. Ghiocelul a revenit astfel la viaţă, iar Pri-
măvara a învins Iarna.

În tradiţia populară se spune că firul mărţişorului, funie de 365 sau 366 de zile, ar fi fost tors de Baba Dochia în
timp ce urca cu oile la munte. Astfel, în plan simbolic, firul mărţişorului este firul anului, al tuturor zilelor de peste
an. Baba Dochia umblând cu oile prin pădure, torcea lână din furcă şi, găsind o para, i-a făcut bortă, legând-o cu
un fir de aţă. Asta a fost la 1 martie şi de atunci s-a lăţit obiceiul.

Despre tradiţia mărţişorului nu se cunoaşte exact când a apărut, dar se estimează că este veche de sute de ani.
Fiind un obicei atât de frumos a fost însă împrumutat şi de vecinii noştri bulgari şi moldoveni.

Luna Martie
Martie e, așadar

Prima lună-n calendar
Care-anunță toata țara
C-a sosit iar primăvara!

Și din prima zi, se știe,
E-un motiv de bucurie:

Mărțișoarele apar.

- Mici minuni aduse-n dar. 
Prinse-n șnurul împletit

Sunt gata de oferit.
Bucurie și noroc

Aduc tuturor, pe loc.
Emilia Plugaru

Mâțișorii 
A ieşit răchita-n drum.
Ce-o mai fi şi asta oare,

Că-i din cap până-n picioare
Numai motocei de scrum?

Cu mlădiţele plecate,
Stă pe loc şi se socoate:

S-ar întoarce – nu mai poate,
S-ar ascunde – N-are unde!

I-e ruşine de copii,
Că din muguri aurii I-au ieşit, 

în loc de flori… Mâţişori!
Otilia Cazimir

Chipul mamei 
Chipul mamei minunat,
Astăzi singur l-am pictat:
Pentru părul ei frumos,

Inelat și mătăsos
Am luat rază de soare

Și am pus-o în culoare;
Pentru ochii arămii,

Frunză toamnelor din vii;
Pentru gură zâmbitoare,

Rozul parfumat din floare;
Pentru față ei cea fină,

Puful caisei din grădină.
Cu a inimii culoare,

Am pictat și-o sărutare
Pe obrazu-i luminos,

Ca să-i mulțumesc frumos
Pentru toate câte face,

Pentru că mă crește-n pace!
Lucia Muntean

Mama 
Foicică dulce poamă 

Toată lumea are mamă,
Melcul, iedul, ursulică,
Puiul cel de rândunică.
Fuge noaptea și dispare
La tot puiul bine-i pare
Că din nou e dimineață
Și-și vede mama la față.

Grigore Vieru

8 Martie - Ziua femeii
Ziua femeii, 8 Martie. este o sărbătoare cu totul specială prin

care sărbătorim şi preţuim femeile din întreaga lume: mame,
soţii sau persoane apropiate. Este un moment cu totul special,
prin care ne arătăm aprecierea faţă de femeile din viaţa noastră.
Cu toate acestea, cum a apărut această sărbătoare? În ce ţări se
mai sărbătoreşte şi care sunt câteva dintre obiceiurile specifice
pentru 8 martie? Ziua de 8 martie nu a fost întotdeauna sărbă-
toarea pe care o ştim astăzi. La început, Ziua Internaţională a
Femeii a fost stabilită pe data de 28 februarie în anul 1909, la
iniţiativa lui Theresa Malkiel. Aceasta a fost o militantă a drep-
turilor femeilor. Acesta a fost primul moment din istorie când
femeile au avut o sărbătoare dedicată lor. Mai apoi, la o confe-
rinţă din Danemarca din anul 1910, această chestiune a fost adusă în discuţie. Datorită acestei şedinţe şi a mai
multor manifestaţii organizate în diferite ţări, precum Germania şi Rusia, ziua de 8 martie a început să fie săr-
bătorită ca şi Ziua Femeii în ţări din întreaga lume. Sărbătoarea a început să fie celebrată şi în cadrul Naţiunilor
Unite din anul 1975, când s-a definitivat internaţionalitatea acestei sărbători.

Ziua femeii 8 martie este sărbătorită în diferite ţări din întreaga lume. În unele ţări, este chiar declarată zi
liberă oficial. În China, femeile au după-amiaza liberă de 8 martie cu ocazia acestei sărbători. În fiecare an,
de 8 martie, bărbaţii dau cadouri femeilor din viaţa lor, cum ar fi mame, soţii, colege, prietene. Aceste cadouri
pot fi flori, dar şi diverse bijuterii sau simboluri pentru persoanele dragi. În Italia, de 8 martie, bărbaţii dau fe-
meilor mimoze galbene. Aceste flori reprezintă un simbol italian a Zilei Internaţionale a Femeilor, stabilit încă
din 1936, de pe timpul dominaţiei fasciste. În Cehia, sărbătoarea a fost uitată după căderea comunismului şi
destrămarea Republicii Cehoslovace, în mare parte datorită faptului că sărbătoarea era un simbol şi avea con-
otaţii comuniste. Însă în anul 2004, Parlamentul Cehiei a restabilit-o ca şi sărbătoare importantă în întreaga
ţară. În Bulgaria, dar şi la noi, în România, 8 martie este privită ca şi Ziua Mamei de cele mai multe ori, iar
copiii dau cadouri mamelor şi bunicilor lor. În cadrul Rusiei, sărbătoarea avea, pe vremea comunismului, con-
otaţii strict politice şi de interes al statului. După căderea acestui regim, totuşi, Ziua Femeii a început să fie
privită ca un simbol al frumuseţii şi al femeilor. În majoritatea ţărilor în care această sărbătoare este recunos-
cută, Ziua femeii are aceleaşi conotaţii şi este o zi de apreciere a femeilor. Astfel, vom sărbători ziua de 8
martie precum şi în anii precedenţi. De asemenea, pentru prima dată, şi Germania va sărbători data de 8 martie
ca şi Ziua Internaţională a Femeii, prin recunoaşterea acesteia ca sărbătoare publică la Berlin.


