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„Sunt un copil ce ţine lumea
Ca un atlant în ochii săi.”
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Poeta, prozatoarea Claudia Partole s-a născut în s.
Cotova, Drochia, în familia lui Afanasie şi Elizaveta-Lidia
Partole, la 14 iunie 1955.
Şcoala medie o face în satul de baştină (19621972). După absolvire este înmatriculată la Universitatea
de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie, Secţia
Ziaristică (1972-1977).
După terminarea studiilor universitare este angajată
la redacţia programelor cinematografice a Comitetului de
Stat al Teleradiodifuziunii din Moldova în calitate de
redactor. Activează redactor la Editura „Cartea
moldovenească” (1979-1981); colaborator la ziarul
„Învăţământul public” (actualmente „Făclia”) (1981-1985);
colaborator literar la revista „Alunelul” (1985-1994);
redactor-şef la revista „Festina lente” a Şcolii de Limbi
Moderne şi Management, îndeplinind şi funcţia de
învăţător de etică şi estetică la aceeaşi şcoală (1994-1997).
Din 1994 este moderatoarea Cenaclului literar (azi
Salonul literar-artistic) „La Creangă” de pe lângă
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” şi
realizator al almanahului „La Creangă”, editat de aceeaşi
instituţie. A mai activat la ziarul „Moldova Suverană”
(1997), la revista „Universul credinţei” (2000-2001),
redactor-şef la revista „Univers muzical” (2002),
colaborator al buletinului informativ BioSynopsis (2004).
Dragostea pentru scris o are încă din copilărie.
Prima poezie a scris-o când învăţa în clasa a patra.
Debutul editorial s-a produs în anul 1982 cu
volumul de basme şi povestiri pentru copii Mahalaua
veselă, urmat de alte cărţi pentru copii: În aşteptarea
mamei (1989), Are mama fată mare (1992), Un mare
calendar pentru tine, mic ştrengar (1994), Cea mai
aşteptată întâlnire (2000), Grăbeşte-te încet (2002), Salba
cu mărgele care plâng (2004), Şi la mare vine Dumnezeu
(2005), Învaţă de la toate (2005), Domniţa-Păstoriţă
(2006), De la facerea lumii citire (2006), Copilul din
colivie (2010), Floarea iubirii (ediţii bilingve: 2010,
romănă-engleză; 2012, romănă-rusă), Când eram înger
(2013), Bună dimineaţa, Dimineaţă! (2015), Domnişoara
Cineluţa Ioana-Ionela-Ionuţa (2015) ş. a.
Pentru maturi a editat cărţile: Păsări suntem când
ne naştem (1992), Psalmii Mariei Magdalena (1995), O
clipă (1999), Eu sunt (2001), ReCulegere (2005),

Îmblânzirea câinilor (2009), Viaţa unei nopţi sau
Tötentanz (2009, reeditată în 2011), Peisaj cu Dimineţi şi
Clipe (2011), Ultima amantă (2011), 101 Poeme (2011)
ş. a.
Este autoarea a mai multor piese dramatice: Păziţi
copiii, sufletul şi animalele (1995), Unde eşti, Iren?
(2001), Ochiul care se uită în lume sau Cine l-a răpit pe
Tonto (2002), Când zorii s-au trezit (2003) ş.a.
Lucrările scriitoarei au fost apreciate la justa lor
valoare. Autoarea a obţinut mai multe premii la diferite
ediţii ale Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi
Tineret de la Chişinău: Premiul „Cea mai bună carte
cognitivă” (2002, pentru cartea Grăbeşte-te încet); Premiul
„Cartea anului” (2005, pentru Salba cu mărgele care
plâng); Premiul Ministerului Culturii şi Turismului (2006,
pentru cartea Domniţa-Păstoriţă); Premiul Comisiei
Naţionale UNESCO (2007, pentru cartea De la facerea
lumii citire); Premiul Ministerului Educaţiei al RM (2010
pentru cartea Copilul din colivie); Premiul pentru poezie
„Grigore Vieru” (2014, pentru întreaga creaţie poetică
pentru copii).
Piesele Claudiei Partole s-au învrednicit de premii
şi menţiuni în cadrul Concursului Republican de
Dramaturgie (1994, 2001, 2002, 2003), iar romanul Viaţa
unei nopţi sau Tötentanz a fost apreciat cu Premiul
„Vasile Vasilache” pentru proză acordat la ediţia a XVIIIa, 2009, a Salonului Internaţional de Carte de la Chişinău şi
cu Premiul Uniunii Scriitorilor pentru proză (2010).
I-a fost decernat Premiul „Cartea pentru copii” în
cadrul Salonului Internaţional de Carte (ediţia a XXII-a,
2013, Chişinău, pentru cartea Copilul din colivie).
În anul 2008 scriitoarea a primit Diploma de
Onoare IBBY pentru cartea Domniţa-Păstoriţă, iar în 2010
i s-a conferit Medalia „Mihai Eminescu” pentru activitate
literară.
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Referinţe
Muzicalitatea surprinzătoare a versului, din
primele şi până în ultimele pagini, este unul din
componenţii de bază ai poeziei Claudiei Partole.
(...) Autoarea trece cuvintele prin vrăji ştiute numai
de dânsa, pentru a le înnobila cu infinite bogăţii spirituale.
Din ele, din aceste cuvinte, poeta clădeşte mesaje însorite,
situaţii psihologice neordinare.
Gheorghe Gheorghiu

Zidite spre suflet ca un invizibil pod, scrierele
Claudiei Partole încolţesc şi dau rod, propunându-ne o
succesiune de catrene nobil inspirate şi subtil caligrafiate.
Dânsa scrie în mod natural, aşa cum gândeşte, aşa cum
respiră sau strânge la piept o fiinţă dragă...
Dumitru Păsat

Claudia Partole este o scriitoare a confesiunii.
Fie că se adresează cititorului în versuri, fie că îi atrage
atenţia cu istorii pline de dramatism din viaţa de zi cu zi a
oamenilor, autoarea îşi identifică propriul eu cu eul liric
sau cu eul narator şi îşi lasă gândurile, impresiile, emoţiile
să se materializeze în texte ce îi dezvăluie cele mai tainice
ascunzişuri ale sufletului sau ale minţii.
Lucia Ţurcanu
Versurile Claudiei Partole ne îndeamnă spre
descătuşare, regenerare a binelui, tandreţei, spre
sentimente profunde şi acţiuni bine chibzuite.
Autoarea e foarte sinceră cu cititorul: îi destăinuie
durerile, bucuriile cunoaşterii prin profunde subtilităţi.
Din atare poezii noua generaţie va învăţa a iubi, a suferi,
a ierta, a cugeta asupra sensului vieţii.
Larisa Gulea
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