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UN MODEL DE TRADUCERE DIN LIMBA LATINĂUN MODEL DE TRADUCERE DIN LIMBA LATINĂ
MEDIEVALĂ A UNUI FRAGMENTMEDIEVALĂ A UNUI FRAGMENT  

DINTR-UN DOCUMENT ADMINISTRATIV DIN 1665DINTR-UN DOCUMENT ADMINISTRATIV DIN 1665

  

PROFESOR UNIVERSITAR
DOCTOR EMERITUS MIHAELA

PARASCHIV,
UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA”,

IAȘI
 

Michael Apafi, principele Transilvaniei, cu di ploma datã din Alba Iulia, la
29 mai 1665, primeşte din nou în ceata nobililor pe Ioan Boer de A.-

Venicze [Veneţia de Jos, BV] şi pe frate-său Ladislau Boer de A.-Comana
[Comana de Jos, BV], cari şi-au fost perdut documentele lor vechi

Nos Michael Apafi Dei gratiaNos Michael Apafi Dei gratia
Princeps Tran silvaniae, Partium RegniPrinceps Tran silvaniae, Partium Regni
Hungariae Dominus et Si culorumHungariae Dominus et Si culorum
Comes memoriae commendamusComes memoriae commendamus
tenore praesentium significantes,tenore praesentium significantes,
quibus expedit, universis, quod nos,quibus expedit, universis, quod nos,
cum ad nonnullorum fideliumcum ad nonnullorum fidelium
Dominorum Consiliariorum nostrorumDominorum Consiliariorum nostrorum
singularem Nobis propte rea factamsingularem Nobis propte rea factam
intercessionem, tum vero benigniqueintercessionem, tum vero benignique
atten tis et consideratis fidelitate etatten tis et consideratis fidelitate et
fidelibus servitiis nobilium Iuanis defidelibus servitiis nobilium Iuanis de
Also-Venicze ,ac — — — LadislaiAlso-Venicze ,ac — — — Ladislai
Boer de Also-Komana fratrumBoer de Also-Komana fratrum
consanguineorum, quae ipsi inconsanguineorum, quae ipsi in
omnibus rebus et negotiisomnibus rebus et negotiis
temporumque va rietatibus Principibustemporumque va rietatibus Principibus
Regni huius TransilvaniaeRegni huius Transilvaniae
Praedecessoribus videlicet nostrisPraedecessoribus videlicet nostris
faelicisfaelicis   

Noi, Mihail Apafi, prin bunăvoințaNoi, Mihail Apafi, prin bunăvoința
lui Dumnezeu Principe allui Dumnezeu Principe al
Transilvaniei, Domn al PărțilorTransilvaniei, Domn al Părților
Regatului Ungariei și Comite alRegatului Ungariei și Comite al
Secuilor, dăm de știre în cuprinsulSecuilor, dăm de știre în cuprinsul
înscrisului de față, făcând cunoscutînscrisului de față, făcând cunoscut
tuturor celor interesați, că noi, atât latuturor celor interesați, că noi, atât la
recomandarea personală a unorarecomandarea personală a unora
dintre credincioșii noștri domnidintre credincioșii noștri domni
consilieri, făcută nouă, cât și, luândconsilieri, făcută nouă, cât și, luând
seama și cercetând cu bunăvoințăseama și cercetând cu bunăvoință
credința și serviciile devotate alecredința și serviciile devotate ale
nobililor frați de sânge, Ioan, boiernobililor frați de sânge, Ioan, boier
dindin    Veneţia de Jos şi Ladislau, boierVeneţia de Jos şi Ladislau, boier
din Comana de Jos, <servicii> pedin Comana de Jos, <servicii> pe
care ei înșiși le-au dovedit și le-aucare ei înșiși le-au dovedit și le-au
împlinit mereu cu diferite ocazii și înîmplinit mereu cu diferite ocazii și în
diferite situații ale vremurilor față dediferite situații ale vremurilor față de
Principii acestui regat alPrincipii acestui regat al
Transilvaniei, înaintașii noștri deTransilvaniei, înaintașii noștri de
fericităfericită  6

Invitat special al acestui număr 



reminiscen tiae summa semper alacritate etreminiscen tiae summa semper alacritate et
animi promptitudine exhibuerunt, acanimi promptitudine exhibuerunt, ac
impenderunt, deinceps quoque eadem pariimpenderunt, deinceps quoque eadem pari
fidelitate praestituros promittunt etfidelitate praestituros promittunt et
pollicentur, eosdem igitur Iuonem, acpollicentur, eosdem igitur Iuonem, ac
Ladislaum Boer alias quoque Nobiles, verumLadislaum Boer alias quoque Nobiles, verum
praeteritis disturbior(um) temporibus perpraeteritis disturbior(um) temporibus per
Tartaros infensissimos inimicos CristianiTartaros infensissimos inimicos Cristiani
nominis honestis lit(t)eris armalibus etnominis honestis lit(t)eris armalibus et
nobilitaribus spoliatos de spe ciali gratia etnobilitaribus spoliatos de spe ciali gratia et
potestatis nostrae Principalis plenitu dinepotestatis nostrae Principalis plenitu dine
denuo et ex novo in coetum et numerorumdenuo et ex novo in coetum et numerorum
verorum natorum indubitatorum etverorum natorum indubitatorum et
insignitorum Regni nostri Transilvaniae etinsignitorum Regni nostri Transilvaniae et
Partium Hungariae eidem annexarumPartium Hungariae eidem annexarum
Nobilium annumerandos, aggregandos, co‐Nobilium annumerandos, aggregandos, co‐  
optandos et adscribendos duximus, proutoptandos et adscribendos duximus, prout
annume ramus aggregamus, cooptamus etannume ramus aggregamus, cooptamus et
adscribimus per praesentes decernentesadscribimus per praesentes decernentes
expresse, ut amodo deinceps successivisexpresse, ut amodo deinceps successivis
semper temporibus iidem Iuoannes etsemper temporibus iidem Iuoannes et
Ladislaus Boer haeredesque et posteritatesLadislaus Boer haeredesque et posteritates
ipsorum utriusque sexus universae pro veris,ipsorum utriusque sexus universae pro veris,
natis, indubitatis et insignitis Nobilibusnatis, indubitatis et insignitis Nobilibus
habeantur et reputentur.habeantur et reputentur.   
In signum autem huiusmodi verae etIn signum autem huiusmodi verae et
perfectae nobi litatis eorum haec arma siveperfectae nobi litatis eorum haec arma sive
Nobilitatis insignia: Scutum videlicetNobilitatis insignia: Scutum videlicet
militare erectum coelestini colorismilitare erectum coelestini coloris
triangulare, in cuius campo sive area homotriangulare, in cuius campo sive area homo
quidam integer rubra indutus veste gilvoquidam integer rubra indutus veste gilvo
insidens equo manuum sinistra habenas equiinsidens equo manuum sinistra habenas equi
indirigere, dextra au tem ensemindirigere, dextra au tem ensem
evaginatumellevatum capulo tenus pre‐evaginatumellevatum capulo tenus pre‐   
hensum capiti Turcico infixum sursumhensum capiti Turcico infixum sursum
tenere con spicientes utrasq(ue) oras seutenere con spicientes utrasq(ue) oras seu
margines ipsius scuti pulcher(r)ime ambiuntmargines ipsius scuti pulcher(r)ime ambiunt
et exornant: prout haec omnia in capite siveet exornant: prout haec omnia in capite sive
principio praesentium lit(t)erarum no strarumprincipio praesentium lit(t)erarum no strarum
docta manu et arte Pictorum clarius ex pressadocta manu et arte Pictorum clarius ex pressa
et fusius depicta esse cernuntur animo de‐et fusius depicta esse cernuntur animo de‐  
liberato et ex certa scientia liberalitatequeliberato et ex certa scientia liberalitateque
nostranostra  

amintire, cu cel mai mare zel și hotărâre aamintire, cu cel mai mare zel și hotărâre a
gândului, mai apoi, fiindcă ei promit șigândului, mai apoi, fiindcă ei promit și
făgăduiesc că vor da dovadă de aceeașifăgăduiesc că vor da dovadă de aceeași
cuvenită credință, așadar, pe aceiași boiericuvenită credință, așadar, pe aceiași boieri
Ioan și Ladislau, foști nobili, însă lipsiți deIoan și Ladislau, foști nobili, însă lipsiți de
înscrisuri autentice, de arme și titluriînscrisuri autentice, de arme și titluri
nobiliare, în vremurile trecute ale distrugerilornobiliare, în vremurile trecute ale distrugerilor
provocate de tătari, cei mai aprigi dușmani aiprovocate de tătari, cei mai aprigi dușmani ai
numelui de creștin, am hotărât, din favoareanumelui de creștin, am hotărât, din favoarea
deosebită și din plinătatea puterii noastredeosebită și din plinătatea puterii noastre
princiare, ca aceiași, să fie enumerați, alipiți,princiare, ca aceiași, să fie enumerați, alipiți,
cooptați și înscriși din nou și pentru a douacooptați și înscriși din nou și pentru a doua
oară, în clasa și numărul adevăraților,oară, în clasa și numărul adevăraților,
născuților, neîndoielnicilor și remarcabililornăscuților, neîndoielnicilor și remarcabililor
nobili și boieri din țara noastră a Transivanieinobili și boieri din țara noastră a Transivaniei
și din părțile țării Ungariei alipite acesteia,și din părțile țării Ungariei alipite acesteia,
după cum îi și enumerăm, alipim, cooptăm șidupă cum îi și enumerăm, alipim, cooptăm și
înscriem prin înscrisul de față, hotărând cuînscriem prin înscrisul de față, hotărând cu
strășnicie ca de acum înainte, în toatestrășnicie ca de acum înainte, în toate
vremurile ce vor veni, aceiași boieri Ioan șivremurile ce vor veni, aceiași boieri Ioan și
Ladislau, precum și toți moștenitorii și urmașiiLadislau, precum și toți moștenitorii și urmașii
lor de ambele sexe să fie socotiți și consideraților de ambele sexe să fie socotiți și considerați
drept adevărați, născuți, neîndoielnici șidrept adevărați, născuți, neîndoielnici și
remarcabili nobili.remarcabili nobili.
            Iar ca semn al acestei adevărate șiIar ca semn al acestei adevărate și
desăvârșite noblețe a lor, <le atribuim>desăvârșite noblețe a lor, <le atribuim>
următoarele arme sau însemne ale nobleței:următoarele arme sau însemne ale nobleței:
anume, un scut militar ridicat, de culoareaanume, un scut militar ridicat, de culoarea
cerului, triunghiular, pe al cărui câmp saucerului, triunghiular, pe al cărui câmp sau
suprafață e un om dârz, îmbrăcat cu o hainăsuprafață e un om dârz, îmbrăcat cu o haină
roșie, șezând pe un cal șarg, care cu mânaroșie, șezând pe un cal șarg, care cu mâna
stângă dirijează frâiele calului, iar cu dreaptastângă dirijează frâiele calului, iar cu dreapta
ține strâns de mâner o sabie scoasă din teacă,ține strâns de mâner o sabie scoasă din teacă,
ridicată, împlântată în capul unui turc;ridicată, împlântată în capul unui turc;
deasupra scutului este așezat un coif ostășescdeasupra scutului este așezat un coif ostășesc
închis, pe care îl acoperă o coroană regeascăînchis, pe care îl acoperă o coroană regească
împodobită elegant cu pietre prețioase șiîmpodobită elegant cu pietre prețioase și
mărgăritare, iar din vârful coifului panglicimărgăritare, iar din vârful coifului panglici
sau fâșii de felurite culori, revărsându-se de osau fâșii de felurite culori, revărsându-se de o
parte și de alta, învăluie și împodobesc înparte și de alta, învăluie și împodobesc în
chipul cel mai frumos ambele capete sauchipul cel mai frumos ambele capete sau
margini ale scutului, așa cum toate acestea semargini ale scutului, așa cum toate acestea se
vede că au fost reproduse mai clar și zugrăvitevede că au fost reproduse mai clar și zugrăvite
mai pe larg în fruntea sau la începutulmai pe larg în fruntea sau la începutul
înscrisului nostru prezent,înscrisului nostru prezent,   
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de mâna pricepută și de talentul pictorilor;de mâna pricepută și de talentul pictorilor;   
  cu gând chibzuit și cu deplină cunoștință șicu gând chibzuit și cu deplină cunoștință și
dărnicie a noastră princiară, am dat cudărnicie a noastră princiară, am dat cu
bunăvoință, am dăruit și ambunăvoință, am dăruit și am
acordatsusnumiților boieri Ioan și Ladislau,acordatsusnumiților boieri Ioan și Ladislau,
precum și tuturor moștenitorilor și urmașilorprecum și tuturor moștenitorilor și urmașilor
lor de ambele sexe <aceste arme saulor de ambele sexe <aceste arme sau
însemne ale nobleței>,încuviințând șiînsemne ale nobleței>,încuviințând și
îngăduind ca ei, după obiceiul altor nobiliîngăduind ca ei, după obiceiul altor nobili
adevărați, născuți, neîndoielnici șiadevărați, născuți, neîndoielnici și
remarcabili, care se folosesc de arme, săremarcabili, care se folosesc de arme, să
poarte și să mânuiască susmenționatele armepoarte și să mânuiască susmenționatele arme
sau însemne ale nobleței, pretutindeni, însau însemne ale nobleței, pretutindeni, în
lupte, întreceri cu lancea, turniruri, duelurilupte, întreceri cu lancea, turniruri, dueluri
și alte exerciții militare și nobiliare de oriceși alte exerciții militare și nobiliare de orice
fel, de asemenea de sigilii, stindarde,fel, de asemenea de sigilii, stindarde,
cortine, văluri, baldachine, inele, corturi,cortine, văluri, baldachine, inele, corturi,
case și morminte și scuturi, și în general decase și morminte și scuturi, și în general de
orice fel de lucruri și expediții, sub titlulorice fel de lucruri și expediții, sub titlul
adevăratei și sincerei nobleți, prin care vremadevăratei și sincerei nobleți, prin care vrem
ca ei să fie desemnați, considerați, numiți,ca ei să fie desemnați, considerați, numiți,
socotițisocotiți     remarcabili de către toți și deremarcabili de către toți și de
fiecare în parte, de orice stare, condiție,fiecare în parte, de orice stare, condiție,
onoare, clasă socială, ocupație, demnitate,onoare, clasă socială, ocupație, demnitate,
funcție și superioritate ar fi oamenii; și săfuncție și superioritate ar fi oamenii; și să
poată și să fie în măsură să se folosească, săpoată și să fie în măsură să se folosească, să
aibă parte și să se bucure de toate și deaibă parte și să se bucure de toate și de
fiecare în parte defiecare în parte de    acele onoruri, favoruri,acele onoruri, favoruri,
libertăți, imunități și prerogative, așa cumlibertăți, imunități și prerogative, așa cum
pe drept și după vechea tradiție se folosesc,pe drept și după vechea tradiție se folosesc,
au parte și se bucură neîntrerupt ceilalțiau parte și se bucură neîntrerupt ceilalți
adevărați, născuți neîndoielnici șiadevărați, născuți neîndoielnici și
remarcabili nobili și oșteni ai Regatuluiremarcabili nobili și oșteni ai Regatului
nostru al Transilvaniei și al părțilornostru al Transilvaniei și al părților
Ungariei anexate ei.Ungariei anexate ei.

Principali praefatis Iuanni ac Ladislao BoerPrincipali praefatis Iuanni ac Ladislao Boer
haere dibusque et posteritatibus ipsorumhaere dibusque et posteritatibus ipsorum
utriusque sexus universis gratiose dedimus,utriusque sexus universis gratiose dedimus,
donavimus et contulimus annuentes etdonavimus et contulimus annuentes et
concedentes, ut ipsi praescripta arma siveconcedentes, ut ipsi praescripta arma sive
nobilitatis insignia more aliorum verorum,nobilitatis insignia more aliorum verorum,
na torum, indubitatorum et insignorumna torum, indubitatorum et insignorum
Nobilium ar mis utentium ubique in praeliis,Nobilium ar mis utentium ubique in praeliis,
hastiludiis, tornea mentis, duellis, ac aliishastiludiis, tornea mentis, duellis, ac aliis
quibusvis exercitiis mili taribus etquibusvis exercitiis mili taribus et
nobilitaribus, necnon sigillis, vexillis,nobilitaribus, necnon sigillis, vexillis,
velis, aulaeis, an(n)ulis, domibus, cortinis,velis, aulaeis, an(n)ulis, domibus, cortinis,
tentoriis et sepulchris, ac clipeis,tentoriis et sepulchris, ac clipeis,
generaliter vero quarumlibet rerum etgeneraliter vero quarumlibet rerum et
expeditionum generibus sub merae et sin‐expeditionum generibus sub merae et sin‐   
cerae nobilitatis titulo, quo eos ab universiscerae nobilitatis titulo, quo eos ab universis
et sin gulis cuiuscunque status, conditionis,et sin gulis cuiuscunque status, conditionis,
gradus, honoris, ordinis, officii, dignitatisgradus, honoris, ordinis, officii, dignitatis
functionisque et praeminen tiae hominesfunctionisque et praeminen tiae homines
existant, insignitos dici, teneri, nominari etexistant, insignitos dici, teneri, nominari et
reputari volumus, ferre et gestarereputari volumus, ferre et gestare
omnibusq(ue) et singulis iis honoribus,omnibusq(ue) et singulis iis honoribus,
gratiis, privilegiis, indultis, li bertatibus,gratiis, privilegiis, indultis, li bertatibus,
immunitatibus, ac praerogativis, quibusimmunitatibus, ac praerogativis, quibus
coeteri veri, nati, indubitati et insigniticoeteri veri, nati, indubitati et insigniti
Regni nostri Transilvaniae et PartiumRegni nostri Transilvaniae et Partium
Hungariae eidem an(n)exarum nobiles etHungariae eidem an(n)exarum nobiles et
militares homines quomodocunque de iuremilitares homines quomodocunque de iure
et ab antiqua consuetudine utuntur,et ab antiqua consuetudine utuntur,
fruuntur et gaudent perpetuo uti, frui, etfruuntur et gaudent perpetuo uti, frui, et
gaudere valeant, atque possint.gaudere valeant, atque possint.   
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Limba latină, ieri și aziLimba latină, ieri și azi
Invitat special al acestui numărInvitat special al acestui număr  

  THEODOR GEORGESCU – CONF.THEODOR GEORGESCU – CONF.
UNIV. DR. - UNIVERSITATEAUNIV. DR. - UNIVERSITATEA

BUCUREȘTIBUCUREȘTI
  

Am terminat liceul în 1995, o clasă de Filologie la Școala Centrală din București. AmAm terminat liceul în 1995, o clasă de Filologie la Școala Centrală din București. Am
urmat apoi cursurile Secției de Filologie Clasică a Universității București. Dacă m-arurmat apoi cursurile Secției de Filologie Clasică a Universității București. Dacă m-ar
întreba azi un elev câtă latină am făcut în școală, i-aș răspunde amintindu-mi foarteîntreba azi un elev câtă latină am făcut în școală, i-aș răspunde amintindu-mi foarte
bine: după 1 oră de latină în gimnaziu în clasa a VIII-a, am avut 3 ore de latină din clasabine: după 1 oră de latină în gimnaziu în clasa a VIII-a, am avut 3 ore de latină din clasa
a IX-a până în clasa a XII-a, teză la latină în fiecare semestru, probă (opțională) dea IX-a până în clasa a XII-a, teză la latină în fiecare semestru, probă (opțională) de
latină la Bacalaureat. Dacă același elev m-ar întreba de ce el, elev tot la Filologie, mailatină la Bacalaureat. Dacă același elev m-ar întreba de ce el, elev tot la Filologie, mai
face o singură oră de latină și nu poate să-și aleagă această disciplină la Bac, ce-arface o singură oră de latină și nu poate să-și aleagă această disciplină la Bac, ce-ar
trebui să-i răspund?trebui să-i răspund?

Limba latină, ieri și azi
 Cum s-a întâmplat că, într-un interval nu de secole, ci doar de câțiva ani, ponderea culturii clasiceCum s-a întâmplat că, într-un interval nu de secole, ci doar de câțiva ani, ponderea culturii clasice

s-a redus atât de drastic în curriculum? Desigur, cu puține excepții, mai peste tot în Europas-a redus atât de drastic în curriculum? Desigur, cu puține excepții, mai peste tot în Europa
presiunea disciplinelor „noi“ (legate de informatică, tehnologie etc.) a condus la ajustări (mai precispresiunea disciplinelor „noi“ (legate de informatică, tehnologie etc.) a condus la ajustări (mai precis
tăieri) din ce se afla până atunci în planul-cadru. Tăierile au fost operate după principiul „tăiem dintăieri) din ce se afla până atunci în planul-cadru. Tăierile au fost operate după principiul „tăiem din
trecut“ și facem loc „viitorului“; latina, istoria erau victimele cele mai la îndemână, latina în primultrecut“ și facem loc „viitorului“; latina, istoria erau victimele cele mai la îndemână, latina în primul
rând, căci avea mai puțini apărători. Structura sistemului de învățământ din anumite state europene,rând, căci avea mai puțini apărători. Structura sistemului de învățământ din anumite state europene,
mai descentralizată decât la noi, a permis continuarea predării disciplinei la un nivel ridicat, chiarmai descentralizată decât la noi, a permis continuarea predării disciplinei la un nivel ridicat, chiar
dacă nu pentru toată lumea. În România, cu avantaje, dar și neajunsuri, curriculumul este național:dacă nu pentru toată lumea. În România, cu avantaje, dar și neajunsuri, curriculumul este național:
în liceele din București sau Cluj se studiază aceleași discipline, în aceeași proporție, precum înîn liceele din București sau Cluj se studiază aceleași discipline, în aceeași proporție, precum în
liceele unui orășel mai mic din provincie. Astfel că introducerea unor discipline sau eliminarealiceele unui orășel mai mic din provincie. Astfel că introducerea unor discipline sau eliminarea
altora afectează pe toată lumea. Ca o cuvenită reparație pentru anii de dinainte de ’89, atunci cândaltora afectează pe toată lumea. Ca o cuvenită reparație pentru anii de dinainte de ’89, atunci când
învățământul umanist din licee fusese drastic am putat în favoarea profilului „tehnologic“, dupăînvățământul umanist din licee fusese drastic am putat în favoarea profilului „tehnologic“, după
Revoluție au fost reintroduse la clasele de Filologie câte 3 ore de limba latină, dublate de teză; înRevoluție au fost reintroduse la clasele de Filologie câte 3 ore de limba latină, dublate de teză; în
plus, chiar și secția de Real avea prevăzute ore de latină în primele clase. În entuziasmul acelor ani,plus, chiar și secția de Real avea prevăzute ore de latină în primele clase. În entuziasmul acelor ani,
mai multe licee au creat și au reușit să mențină câțiva ani clase de „Limbi clasice“, unde latina șimai multe licee au creat și au reușit să mențină câțiva ani clase de „Limbi clasice“, unde latina și
greaca erau învățate deopotrivă. A fost perioada de akmé, „maximă înflorire“, de care aveam,greaca erau învățate deopotrivă. A fost perioada de akmé, „maximă înflorire“, de care aveam,
desigur să ne dăm seama mult mai târziu: profesori dedicați predau așezat disciplina într-un numărdesigur să ne dăm seama mult mai târziu: profesori dedicați predau așezat disciplina într-un număr
de ore convenabil, astfel încât aveau șansa să-i scoată la lumină frumusețile în fața elevilor.de ore convenabil, astfel încât aveau șansa să-i scoată la lumină frumusețile în fața elevilor. 9



  Mulți dintre aceștia învățau de plăcere, inspirați de profesorii lor, știind și că la sfârșitul liceuluiMulți dintre aceștia învățau de plăcere, inspirați de profesorii lor, știind și că la sfârșitul liceului
vor putea să-și aleagă printre probele de Bacalaureat limba latină. Nu puțini erau cei care nu sevor putea să-și aleagă printre probele de Bacalaureat limba latină. Nu puțini erau cei care nu se
mulțumeau doar cu ce se făcea la clasă, ci se întreceau în concursurile școlare („Olimpiadele“)mulțumeau doar cu ce se făcea la clasă, ci se întreceau în concursurile școlare („Olimpiadele“)
naționale sau intrau în competiție pentru a prinde un loc în lotul internațional care reprezentanaționale sau intrau în competiție pentru a prinde un loc în lotul internațional care reprezenta
România la un concurs internațional, ținut în Italia, dedicat operei lui Cicero. Pentru mulți eraRomânia la un concurs internațional, ținut în Italia, dedicat operei lui Cicero. Pentru mulți era
prima șansă de a ieși în Occident. Lotul, pregătit de profesori universitari în „cantonamente“ laprima șansă de a ieși în Occident. Lotul, pregătit de profesori universitari în „cantonamente“ la
Bușteni sau Năvodari, în care, de dimineață și până seara târziu, se traduceau și comentau bucățiBușteni sau Năvodari, în care, de dimineață și până seara târziu, se traduceau și comentau bucăți
alese din Cicero, era spațiul în care se formau caractere, elevi în stare să argumenteze o idee mereualese din Cicero, era spațiul în care se formau caractere, elevi în stare să argumenteze o idee mereu
pe baza unor solide baze lingvistice. O selecție drastică (o probă orală de latină, eliminatorie, și treipe baza unor solide baze lingvistice. O selecție drastică (o probă orală de latină, eliminatorie, și trei
examene scrise: latină, istorie antică și gramatică) permitea unora dintre ei să-și continue studiile laexamene scrise: latină, istorie antică și gramatică) permitea unora dintre ei să-și continue studiile la
secțiile de Filologie Clasică, reînsuflețite și ele după anii ’90. Profesori de prestigiu luau în primiresecțiile de Filologie Clasică, reînsuflețite și ele după anii ’90. Profesori de prestigiu luau în primire
elevi cu latina deja „știută“ și-i duceau mai departe, șlefuindu-i și învățându-i greacă într-oelevi cu latina deja „știută“ și-i duceau mai departe, șlefuindu-i și învățându-i greacă într-o
armonie cum doar cultura clasică îți poate oferi. Generațiile formate atunci au intrat apoi înarmonie cum doar cultura clasică îți poate oferi. Generațiile formate atunci au intrat apoi în
„sistem“, în România sau în Occident, unde nu puțini și-au continuat studiile. Așa au apărut„sistem“, în România sau în Occident, unde nu puțini și-au continuat studiile. Așa au apărut
profesori, cercetători sau oameni de cultură în alte domenii în care cultura clasică i-a ajutat să fieprofesori, cercetători sau oameni de cultură în alte domenii în care cultura clasică i-a ajutat să fie
printre cei mai buni acolo unde au ajuns.printre cei mai buni acolo unde au ajuns.

„Vârstei de aur“ i-a urmat (prea) brusc cea „de fier“, odată cu „modernizarea“ planului-cadru și a„Vârstei de aur“ i-a urmat (prea) brusc cea „de fier“, odată cu „modernizarea“ planului-cadru și a
structurii Ba calaureatului. În anii 2000, cele 3 ore s-au făcut 2, iar începând cu 2004, planul-cadrustructurii Ba calaureatului. În anii 2000, cele 3 ore s-au făcut 2, iar începând cu 2004, planul-cadru
prevedea doar 1 oră la clasele IX–X și câte 2 la XI–XII; începând cu 2006, a fost tăiată încă 1 orăprevedea doar 1 oră la clasele IX–X și câte 2 la XI–XII; începând cu 2006, a fost tăiată încă 1 oră
la a XII-a, deși numărul celor care alegeau latina la Bacalaureat, la filologie, era în creștere; parcăla a XII-a, deși numărul celor care alegeau latina la Bacalaureat, la filologie, era în creștere; parcă
pentru a completa aceste amputări, în 2009 posibilitatea de a susține proba de limba latină lapentru a completa aceste amputări, în 2009 posibilitatea de a susține proba de limba latină la
Bacalaureat a fost eliminată, evident, totul de pe o zi pe alta, fără consultări, într-o lipsă deBacalaureat a fost eliminată, evident, totul de pe o zi pe alta, fără consultări, într-o lipsă de
transparență egalată doar de disprețul față de tot ce se clădise până atunci în acest domeniu. În timptransparență egalată doar de disprețul față de tot ce se clădise până atunci în acest domeniu. În timp
ce Ministerul tăia ore și excludea disciplina de la Bac, liceele, pentru a nu pierde trenul reformelor,ce Ministerul tăia ore și excludea disciplina de la Bac, liceele, pentru a nu pierde trenul reformelor,
își reduceau treptat secțiile de uman în favoarea cererii de clase din zona științelor exacte și aleîși reduceau treptat secțiile de uman în favoarea cererii de clase din zona științelor exacte și ale
informaticii, astfel încât, în decurs de numai câțiva ani, se preda tot mai puțină latină în tot maiinformaticii, astfel încât, în decurs de numai câțiva ani, se preda tot mai puțină latină în tot mai
puține locuri. Profesorilor din sistem care-și vedeau normele tăiate li s-a oferit, într-o amarăpuține locuri. Profesorilor din sistem care-și vedeau normele tăiate li s-a oferit, într-o amară
compensație, posibilitatea de a preda limba română și literatură universală.compensație, posibilitatea de a preda limba română și literatură universală.

Limba latină, ieri și azi
Nici gimnaziul nu a rămas neatins de valul reformator. Mai de curând, în 2016, IȘE (Institutul deNici gimnaziul nu a rămas neatins de valul reformator. Mai de curând, în 2016, IȘE (Institutul de
Științe ale Educației) a propus și obținut eliminarea orei de limbă latină aflată încă din anii ’70 înȘtiințe ale Educației) a propus și obținut eliminarea orei de limbă latină aflată încă din anii ’70 în
clasa a VIII-a. Motivul? Este prea aproape de Evaluarea Națională din clasa a VIII-a și, cum nu existăclasa a VIII-a. Motivul? Este prea aproape de Evaluarea Națională din clasa a VIII-a și, cum nu există
nici suficienți profesori de limbă latină, ora este inutilă, căci, în realitate, nu prea se face (chiar dacănici suficienți profesori de limbă latină, ora este inutilă, căci, în realitate, nu prea se face (chiar dacă
argumentul avea doza sa de adevăr, soluția era, desigur, greșită). În urma protestelor de atunci, s-aargumentul avea doza sa de adevăr, soluția era, desigur, greșită). În urma protestelor de atunci, s-a
obținut totuși conservarea unor „elemente de limbă latină și de cultură romanică“, o nouă disciplinăobținut totuși conservarea unor „elemente de limbă latină și de cultură romanică“, o nouă disciplină
în clasa a VII-a, cu o programă care să răspundă noului cadru trasat de specialiștii în educație –în clasa a VII-a, cu o programă care să răspundă noului cadru trasat de specialiștii în educație –
„interdisciplinaritatea“, altfel spus, conectarea conținuturilor de la limba latină cu celelalte discipline„interdisciplinaritatea“, altfel spus, conectarea conținuturilor de la limba latină cu celelalte discipline
din gimnaziu (limba română, limbi moderne, istorie ș.a.). Pentru unii, măsura părea singura cale de adin gimnaziu (limba română, limbi moderne, istorie ș.a.). Pentru unii, măsura părea singura cale de a
salva disciplina „deschizând-o“ către lumea de azi, pentru alții diluarea inevitabilă a conținuturilorsalva disciplina „deschizând-o“ către lumea de azi, pentru alții diluarea inevitabilă a conținuturilor
gramaticale în favoarea elementelor de civilizație, istorie, limbi moderne etc. echivala cu o formă degramaticale în favoarea elementelor de civilizație, istorie, limbi moderne etc. echivala cu o formă de
a-ți trăda meseria de latinist; iar pentru cei puși în situația să alcătuiască rapid o programă și manualea-ți trăda meseria de latinist; iar pentru cei puși în situația să alcătuiască rapid o programă și manuale
noi era ocazia să salveze ce se mai putea, ungând cu miere buza vasuluinoi era ocazia să salveze ce se mai putea, ungând cu miere buza vasului  
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în care se afla tot medicamentul – aparent amar – al latinei, „predând“ controlat „granițeleîn care se afla tot medicamentul – aparent amar – al latinei, „predând“ controlat „granițele
imperiului“ pe care, cu prea multă înverșunare, l-ar fi pierdut de tot.imperiului“ pe care, cu prea multă înverșunare, l-ar fi pierdut de tot.
Valul schimbărilor din preuniversitar a avut în câțiva ani efectul așteptat și în universități. Din ce înValul schimbărilor din preuniversitar a avut în câțiva ani efectul așteptat și în universități. Din ce în
ce mai puțini candidați doritori să urmeze secțiile de Clasice, renăscute după Revoluție la București,ce mai puțini candidați doritori să urmeze secțiile de Clasice, renăscute după Revoluție la București,
Cluj, Iași, Timișoara sau Craiova; fără suficiente ore în liceu în care să se poată preda în condițiiCluj, Iași, Timișoara sau Craiova; fără suficiente ore în liceu în care să se poată preda în condiții
decente disciplina, era tot mai greu să se nască pasiuni pentru limba latină în rândul elevilor; și îndecente disciplina, era tot mai greu să se nască pasiuni pentru limba latină în rândul elevilor; și în
cazul celor mai idealiști dintre ei exista o umbră de îndoială în a-și urma imboldul de a merge lacazul celor mai idealiști dintre ei exista o umbră de îndoială în a-și urma imboldul de a merge la
Clasice, atunci când vedeau că disciplinele care îi inspiraseră erau nu doar lipsite de apreciereaClasice, atunci când vedeau că disciplinele care îi inspiraseră erau nu doar lipsite de aprecierea
societății, dar îți răpeau prea adesea putința de a-ți transforma apoi pasiunea într-un loc de muncă.societății, dar îți răpeau prea adesea putința de a-ți transforma apoi pasiunea într-un loc de muncă.
Transformările n-au încetat să producă efecte. Secțiile de Clasice din universități, acolo unde auTransformările n-au încetat să producă efecte. Secțiile de Clasice din universități, acolo unde au
supraviețuit, au produs inevitabil mai puțini absolvenți, cu o pregătire mai șubredă față de cei desupraviețuit, au produs inevitabil mai puțini absolvenți, cu o pregătire mai șubredă față de cei de
altădată, căci latina era luată practic de la zero, iar două limbi atât de solicitante trebuiau predatealtădată, căci latina era luată practic de la zero, iar două limbi atât de solicitante trebuiau predate
doar în trei ani. În numai câțiva ani, chiar și numărul redus de ore de latină din preuniversitar nu maidoar în trei ani. În numai câțiva ani, chiar și numărul redus de ore de latină din preuniversitar nu mai
putea fi acoperit în toate județele cu personal calificat.putea fi acoperit în toate județele cu personal calificat.

Limba latină, ieri și azi
Latina și greaca erau însă predate, până nu demult, și în afara secțiilor de Clasice. AsemeneaLatina și greaca erau însă predate, până nu demult, și în afara secțiilor de Clasice. Asemenea
discipline se studiau firesc în completarea altor specializări; în urmă cu ani, ținea de domeniuldiscipline se studiau firesc în completarea altor specializări; în urmă cu ani, ținea de domeniul
normalității ca studenții de la Litere sau Limbi Moderne (romanice), istorie, drept, teologie saunormalității ca studenții de la Litere sau Limbi Moderne (romanice), istorie, drept, teologie sau
filozofie să aibă în completarea studiilor de bază și ore de latină și/sau greacă, pentru a-i ajuta să-șifilozofie să aibă în completarea studiilor de bază și ore de latină și/sau greacă, pentru a-i ajuta să-și
înțeleagă mai bine propria meserie. Încet-încet, schimbările au venit și aici. Odată cu trecerea laînțeleagă mai bine propria meserie. Încet-încet, schimbările au venit și aici. Odată cu trecerea la
„sistemul Bologna“ (3 ani de licență, 2 de masterat, 3 de doctorat) – un fel de învățământ „pe repede-„sistemul Bologna“ (3 ani de licență, 2 de masterat, 3 de doctorat) – un fel de învățământ „pe repede-
nainte“ –, a fost nevoie de „ajustări“ și în planurile de învățământ ale acestor secții. Cu acest motiv,nainte“ –, a fost nevoie de „ajustări“ și în planurile de învățământ ale acestor secții. Cu acest motiv,
sau pretext, limbile clasice au fost printre primele reduse sau tăiate pur și simplu, în numele eficiențeisau pretext, limbile clasice au fost printre primele reduse sau tăiate pur și simplu, în numele eficienței
economice a Departamentelor. A contat mai puțin că li se răpea studenților posibilitatea de a avea oeconomice a Departamentelor. A contat mai puțin că li se răpea studenților posibilitatea de a avea o
bază solidă pentru domeniul lor de studiu. Rezultatele acestor modificări se pot constata în calitateabază solidă pentru domeniul lor de studiu. Rezultatele acestor modificări se pot constata în calitatea
absolvenților de azi: profesori de limba română care nu-și înțeleg din punct de vedere gramatical șiabsolvenților de azi: profesori de limba română care nu-și înțeleg din punct de vedere gramatical și
lexical limba pe care o predau, istorici care nu pot apela la un text în latină sau greacă, filozofi carelexical limba pe care o predau, istorici care nu pot apela la un text în latină sau greacă, filozofi care
nu pot recurge la cuvinte-cheie din textele lui Platon, teologi care studiază Septuaginta și Noulnu pot recurge la cuvinte-cheie din textele lui Platon, teologi care studiază Septuaginta și Noul
Testament doar în traducere și privesc neputincioși un rând dintr-un Sfânt Părinte, dacă e scris înTestament doar în traducere și privesc neputincioși un rând dintr-un Sfânt Părinte, dacă e scris în
greacă sau latină.greacă sau latină.
Reducerile succesive au condus în preuniversitar la situația de azi; nu se poate spune că limba latină aReducerile succesive au condus în preuniversitar la situația de azi; nu se poate spune că limba latină a
dispărut din școală, dar nici că există pe deplin: în gimnaziu, o oră de „elemente de limbă latină“ îndispărut din școală, dar nici că există pe deplin: în gimnaziu, o oră de „elemente de limbă latină“ în
clasa a VII-a, în liceu, la clasele de filologie, câte 1 oră/săptămână (în clasele IX, X, XII) și 2 ore înclasa a VII-a, în liceu, la clasele de filologie, câte 1 oră/săptămână (în clasele IX, X, XII) și 2 ore în
clasa a XI-a + teză. De asemenea, câte 1 oră/săptămână de limbă latină la profilul științe sociale, doarclasa a XI-a + teză. De asemenea, câte 1 oră/săptămână de limbă latină la profilul științe sociale, doar
pentru clasele a IX-a și a X-a. Limba greacă veche (elina) mai este studiată doar la seminarelepentru clasele a IX-a și a X-a. Limba greacă veche (elina) mai este studiată doar la seminarele
teologice ortodoxe, tot cu 1 oră/săptămână. Această „plajă orară“, cum o numesc specialiștii înteologice ortodoxe, tot cu 1 oră/săptămână. Această „plajă orară“, cum o numesc specialiștii în
educație, protejează autoritățile de acuzația „ați scos limbile clasice din în vățământ“, dar nu leeducație, protejează autoritățile de acuzația „ați scos limbile clasice din în vățământ“, dar nu le
absolvă de evidența că le-au redus la aproape nimic.absolvă de evidența că le-au redus la aproape nimic.
Ne putem întreba legitim cum de s-a ajuns ca ponderea unor discipline care ofereau altădată o bazăNe putem întreba legitim cum de s-a ajuns ca ponderea unor discipline care ofereau altădată o bază
culturală umanistă solidă să fie redusă în doar câțiva ani la atât de puțin. Cu siguranță că nu există unculturală umanistă solidă să fie redusă în doar câțiva ani la atât de puțin. Cu siguranță că nu există un
singur răspuns, din moment ce această tendință s-a resimțit și în alte sisteme de învățământ europene,singur răspuns, din moment ce această tendință s-a resimțit și în alte sisteme de învățământ europene,
unde însă căderea s-a produs de mult mai sus. Putem să ne mulțumim cu gândul că acesta este mersulunde însă căderea s-a produs de mult mai sus. Putem să ne mulțumim cu gândul că acesta este mersul
lumii de azi, că au existat căderi, și apoi recuperări, și în alte epoci.lumii de azi, că au existat căderi, și apoi recuperări, și în alte epoci.  
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Nu putem totuși să nu constatăm că, cel puțin la noi, schimbările făcute în numele unui învățământNu putem totuși să nu constatăm că, cel puțin la noi, schimbările făcute în numele unui învățământ
mai bun au produs absolvenți, în general, mai slab pregătiți decât cei de dinainte, în toate domeniile.mai bun au produs absolvenți, în general, mai slab pregătiți decât cei de dinainte, în toate domeniile.
Câteva motive pentru lipsa de inspirație în decizii s-ar putea totuși găsi. Schimbarea frecventă aCâteva motive pentru lipsa de inspirație în decizii s-ar putea totuși găsi. Schimbarea frecventă a
decidenților (miniștri, secretari de stat) a favorizat o inflație a deciziilor, căci fiecare se simțea datordecidenților (miniștri, secretari de stat) a favorizat o inflație a deciziilor, căci fiecare se simțea dator
să nu treacă prin funcție fără să lase ceva în urmă. Conștienți fiind, în același timp, că nu vor sta preasă nu treacă prin funcție fără să lase ceva în urmă. Conștienți fiind, în același timp, că nu vor sta prea
mult în aceste funcții, s-a lucrat mai tot timpul într-o politică a urgențelor, fără a exista uneori timpul,mult în aceste funcții, s-a lucrat mai tot timpul într-o politică a urgențelor, fără a exista uneori timpul,
alteori disponibilitatea, adesea nici capacitatea, de a privi ansamblul și de a stabili un sistem coerent.alteori disponibilitatea, adesea nici capacitatea, de a privi ansamblul și de a stabili un sistem coerent.
Un om de cultură, un intelec tual, înzestrat în același timp și cu calități administrative, lăsat pe oUn om de cultură, un intelec tual, înzestrat în același timp și cu calități administrative, lăsat pe o
perioadă mai lungă de timp la conducerea Ministerului, ar fi adus învățământului din România unperioadă mai lungă de timp la conducerea Ministerului, ar fi adus învățământului din România un
câștig mai mare.câștig mai mare.
Schimbările veneau, teoretic corect, din nevoia legitimă de a avea un sistem de educație în acord cuSchimbările veneau, teoretic corect, din nevoia legitimă de a avea un sistem de educație în acord cu
evoluția societății. „Corelarea cu piața muncii“ a fost, și continuă să fie, una din expresiile preferateevoluția societății. „Corelarea cu piața muncii“ a fost, și continuă să fie, una din expresiile preferate
ale decidenților. Economia are ne  voie de mai mulți chelneri? Atunci e clar că nu trebuie să producemale decidenților. Economia are ne  voie de mai mulți chelneri? Atunci e clar că nu trebuie să producem
prea mulți filozofi. S-a acționat destul de superficial, judecându-se că anumite schimbări ale societățiiprea mulți filozofi. S-a acționat destul de superficial, judecându-se că anumite schimbări ale societății
trebuie să fie imediat transformate în discipline școlare (e.g., dacă societatea de azi folosește maitrebuie să fie imediat transformate în discipline școlare (e.g., dacă societatea de azi folosește mai
multă tehnologie, atunci trebuie să avem și o disciplină care să se ocupe cu „tehnologia“; dacă azimultă tehnologie, atunci trebuie să avem și o disciplină care să se ocupe cu „tehnologia“; dacă azi
toate se învârt în jurul banilor, atunci e musai să-i educăm „financiar“ pe elevi în școală; după acelașitoate se învârt în jurul banilor, atunci e musai să-i educăm „financiar“ pe elevi în școală; după același
principiu, dacă azi „nu mai vorbim latină“, atunci trebuie să scoatem latina). Apariția unor noiprincipiu, dacă azi „nu mai vorbim latină“, atunci trebuie să scoatem latina). Apariția unor noi
„discipline“ le împingea afară din curriculum pe cele mai vechi, nu atât din rea-voință, cât pentru a„discipline“ le împingea afară din curriculum pe cele mai vechi, nu atât din rea-voință, cât pentru a
face loc și a păstra un număr de ore suportabil pentru elevi. O viziune cam simplistă asupraface loc și a păstra un număr de ore suportabil pentru elevi. O viziune cam simplistă asupra
mecanismelor de formare a unor generații. Realitatea dovedește, de exemplu, că putem să fim foartemecanismelor de formare a unor generații. Realitatea dovedește, de exemplu, că putem să fim foarte
buni utilizatori de tehnologie, fără să fi făcut niciodată niște „ore“ din acest domeniu (mai toți ceibuni utilizatori de tehnologie, fără să fi făcut niciodată niște „ore“ din acest domeniu (mai toți cei
care au acum peste 35 de ani nu au făcut asemenea ore, dar, cei mai mulți dintre ei, sunt capabili săcare au acum peste 35 de ani nu au făcut asemenea ore, dar, cei mai mulți dintre ei, sunt capabili să
utilizeze acceptabil un calculator; tot astfel, copiii folosesc echipamente IT, uneori mai abil decâtutilizeze acceptabil un calculator; tot astfel, copiii folosesc echipamente IT, uneori mai abil decât
adulții, dinainte de a merge la școală; tot astfel s-a constatat că oamenii își pot drămui banii fără să fieadulții, dinainte de a merge la școală; tot astfel s-a constatat că oamenii își pot drămui banii fără să fie
educați financiar în școală, iar cei, foarte puțini, care vor juca pe bursă nu vor avea, cel mai probabil,educați financiar în școală, iar cei, foarte puțini, care vor juca pe bursă nu vor avea, cel mai probabil,
această abilitate ca urmare a orelor din școală).această abilitate ca urmare a orelor din școală).
Dacă s-ar fi acordat o mai mare im  portanță disciplinelor care te învață să gândești cu propriul tău cap,Dacă s-ar fi acordat o mai mare im  portanță disciplinelor care te învață să gândești cu propriul tău cap,
„gândirii critice“ (printre care se numără în primul rând cele umaniste: limbile clasice – prin cheia pe„gândirii critice“ (printre care se numără în primul rând cele umaniste: limbile clasice – prin cheia pe
care și-o oferă către marea cultură –, istoria, filozofia ș.a.), am fi avut, de fapt, absolvenți care s-ar ficare și-o oferă către marea cultură –, istoria, filozofia ș.a.), am fi avut, de fapt, absolvenți care s-ar fi
integrat mai rapid pe piața muncii, întrucât capacitatea lor de adaptare ar fi fost mult mai mare (esteintegrat mai rapid pe piața muncii, întrucât capacitatea lor de adaptare ar fi fost mult mai mare (este
inutil, cred, să mai amintim că nu are rost să țintim de foarte devreme, în iureșul schimbărilor de azi,inutil, cred, să mai amintim că nu are rost să țintim de foarte devreme, în iureșul schimbărilor de azi,
formarea elevilor pentru o meserie foarte precisă; cei ce intră acum în clasa I este posibil să facă pesteformarea elevilor pentru o meserie foarte precisă; cei ce intră acum în clasa I este posibil să facă peste
douăzeci de ani o meserie care acum nici nu există). Cele mai multe firme își educă prin programedouăzeci de ani o meserie care acum nici nu există). Cele mai multe firme își educă prin programe
speciale angajații, atâta timp cât găsesc oameni care se exprimă coerent, învață ușor, sunt civilizați,speciale angajații, atâta timp cât găsesc oameni care se exprimă coerent, învață ușor, sunt civilizați,
căci au fost deprinși în școală cu valorile Bătrânului continent. Poate că spre un astfel de „profil alcăci au fost deprinși în școală cu valorile Bătrânului continent. Poate că spre un astfel de „profil al
absolventului“ ar fi trebuit să privească strategiile decidenților din învățământ. Inflația de schimbăriabsolventului“ ar fi trebuit să privească strategiile decidenților din învățământ. Inflația de schimbări
cu urmările pe care le constatăm azi a venit poate și pentru că nu ne-am hotărât cum vrem să arate uncu urmările pe care le constatăm azi a venit poate și pentru că nu ne-am hotărât cum vrem să arate un
elev după ce trece prin școală. Vorba lui Seneca într-o scrisoare către Lucilius (71, 3): ignoranti quemelev după ce trece prin școală. Vorba lui Seneca într-o scrisoare către Lucilius (71, 3): ignoranti quem
portum petat nullus suus ventus est („celui care nu știe către ce port să se îndrepte, niciun vânt nu-iportum petat nullus suus ventus est („celui care nu știe către ce port să se îndrepte, niciun vânt nu-i
este prielnic“).este prielnic“).

12



Noianul de schimbări n-a reușit să înstăpânească nici măcar răul în mod absolut. În anii de tranzițieNoianul de schimbări n-a reușit să înstăpânească nici măcar răul în mod absolut. În anii de tranziție
limbile cla sice au supraviețuit, adesea onorabil, prin devotamentul profesorilor dedicați. Ei au pregătitlimbile cla sice au supraviețuit, adesea onorabil, prin devotamentul profesorilor dedicați. Ei au pregătit
elevi pentru concursurile naționale și internaționale, unde, în ciuda faptului că veneau dintr-un sistemelevi pentru concursurile naționale și internaționale, unde, în ciuda faptului că veneau dintr-un sistem
în care latina se studia cu 1 oră/săptămână, reușeau să se prezinte mai mult decât onorabil, aducândîn care latina se studia cu 1 oră/săptămână, reușeau să se prezinte mai mult decât onorabil, aducând
nu de puține ori România pe podium. Chiar dacă nu erau rezultatul unui sistem sănătos, ci mai de‐nu de puține ori România pe podium. Chiar dacă nu erau rezultatul unui sistem sănătos, ci mai de‐    
grabă excepții, acești elevi dovedeau că existau încă numeroși profesori care-și făceau meseria cumgrabă excepții, acești elevi dovedeau că existau încă numeroși profesori care-și făceau meseria cum
se cuvine. Prin sprijinul unor inspectori inimoși, limba greacă a fost inclusă în cadrul competițiilorse cuvine. Prin sprijinul unor inspectori inimoși, limba greacă a fost inclusă în cadrul competițiilor
naționale, iar concursurile internaționale au continuat să fie finanțate de Minister, sporindu-și chiarnaționale, iar concursurile internaționale au continuat să fie finanțate de Minister, sporindu-și chiar
numărul.numărul.
Reducerea administrativă a ponderii limbilor clasice în sistemul de educație românesc nu i-a lăsatReducerea administrativă a ponderii limbilor clasice în sistemul de educație românesc nu i-a lăsat
indiferenți pe mulți. Au existat în acești ani numeroase poziții de apărare a domeniului umanist și, înindiferenți pe mulți. Au existat în acești ani numeroase poziții de apărare a domeniului umanist și, în
special, a limbilor clasice. Pe măsură ce orele de limbă latină din școală se împuținau sau existaspecial, a limbilor clasice. Pe măsură ce orele de limbă latină din școală se împuținau sau exista
amenințarea că s-ar reduce și mai mult, s-au înmulțit semnalele de alarmă trase de cei care constatauamenințarea că s-ar reduce și mai mult, s-au înmulțit semnalele de alarmă trase de cei care constatau
măsurile neinspirate ale decidenților: petiții, memorii, întâmpinări, adresate oficial Ministerului dinmăsurile neinspirate ale decidenților: petiții, memorii, întâmpinări, adresate oficial Ministerului din
partea Academiei Române, Universităților, Societății de Studii Clasice, sau articole de presă alepartea Academiei Române, Universităților, Societății de Studii Clasice, sau articole de presă ale
profesorilor (nu simple pledoarii pro domo în vederea conservării normelor), cercetătorilor,profesorilor (nu simple pledoarii pro domo în vederea conservării normelor), cercetătorilor,
specialiștilor în Științe ale educației și a numeroase personalități din viața publică aveau cu toate înspecialiștilor în Științe ale educației și a numeroase personalități din viața publică aveau cu toate în
comun mesajul că limbile clasice (latina în special) trebuie să-și recapete locul consacrat încomun mesajul că limbile clasice (latina în special) trebuie să-și recapete locul consacrat în
curriculum cu o pondere care să le permită să-și arate beneficiile. Toate argumentele aduse,curriculum cu o pondere care să le permită să-și arate beneficiile. Toate argumentele aduse,
internaționale (limbile clasice ca fundament al culturii europene, conectarea cu marea cultură ainternaționale (limbile clasice ca fundament al culturii europene, conectarea cu marea cultură a
Occidentului), educaționale (latina ca gimnastică a minții) sau naționale (cunoașterea originii limbilorOccidentului), educaționale (latina ca gimnastică a minții) sau naționale (cunoașterea originii limbilor
romanice, printre care, vai, și a limbii române) au primit din partea autorităților, atunci când auromanice, printre care, vai, și a limbii române) au primit din partea autorităților, atunci când au
existat, poziții politicoase în formule standard „…vom analiza …se va avea în vedere…“.existat, poziții politicoase în formule standard „…vom analiza …se va avea în vedere…“.
Recomandarea de a-i lăsa pe elevi în preajma unei discipline cu efect civilizator, practic de a aveaRecomandarea de a-i lăsa pe elevi în preajma unei discipline cu efect civilizator, practic de a avea
drept coleg de bancă temeiul culturii europene, era prea adesea contracarată, nu doar de decidenți, cidrept coleg de bancă temeiul culturii europene, era prea adesea contracarată, nu doar de decidenți, ci
și de unii profesori și părinți, cu replici dezarmante: la ce folosește?și de unii profesori și părinți, cu replici dezarmante: la ce folosește?
Particularitatea acestor discipline este că „utilitatea“ lor nu poate fi întrevăzută doar după câteva oreParticularitatea acestor discipline este că „utilitatea“ lor nu poate fi întrevăzută doar după câteva ore
și în raport cu o cerere imediată a „pieței“. O problemă reală este că, pentru prea mulți, utilitatea nuși în raport cu o cerere imediată a „pieței“. O problemă reală este că, pentru prea mulți, utilitatea nu
se arătase, deși făcuseră latină în școală. Ca în cazul oricărei discipline, cei care o predau, „resursase arătase, deși făcuseră latină în școală. Ca în cazul oricărei discipline, cei care o predau, „resursa
umană“, îi scot la lumină și folosul. Reducerea numărului de ore din preuniversitar, urmată de unumană“, îi scot la lumină și folosul. Reducerea numărului de ore din preuniversitar, urmată de un
număr din ce în ce mai mic de absolvenți cu licență în limbi clasice sau latină B, a condus inevitabilnumăr din ce în ce mai mic de absolvenți cu licență în limbi clasice sau latină B, a condus inevitabil
în sistem la un număr din ce în ce mai mic de profesori capabili să predea cum se cuvine limba latină.în sistem la un număr din ce în ce mai mic de profesori capabili să predea cum se cuvine limba latină.
În ciuda tuturor acestor restrângeri și a pierderii prestigiului disciplinei, au continuat și continuă săÎn ciuda tuturor acestor restrângeri și a pierderii prestigiului disciplinei, au continuat și continuă să
existe mulți profesori care-și fac datoria și sunt modele de inspirație pentru elevii lor, adevărați eroi,existe mulți profesori care-și fac datoria și sunt modele de inspirație pentru elevii lor, adevărați eroi,
cei mai mulți tăcuți și necunoscuți, care au dus mai departe prestigiul disciplinelor clasice încei mai mulți tăcuți și necunoscuți, care au dus mai departe prestigiul disciplinelor clasice în
cancelarie și în fața elevilor. Au făcut minuni în singura oră în care se întâlneau cu elevii. Nu puțini s-cancelarie și în fața elevilor. Au făcut minuni în singura oră în care se întâlneau cu elevii. Nu puțini s-
au întâlnit cu ei peste program pentru a-i pregăti pentru concursurile naționale și internaționale. Cumau întâlnit cu ei peste program pentru a-i pregăti pentru concursurile naționale și internaționale. Cum
guvernanții hotărâseră că Cicero nu mai avea loc în sălile de clasă ale liceelor, i se găsea loc printr-oguvernanții hotărâseră că Cicero nu mai avea loc în sălile de clasă ale liceelor, i se găsea loc printr-o
bucătărie a unui profesor pasionat care aduna în jurul său elevi dornici să-i înfrunte frazele. Alțibucătărie a unui profesor pasionat care aduna în jurul său elevi dornici să-i înfrunte frazele. Alți
profesori au reușit să obțină de la directori „opționale“ în care să-i apropie pe elevi de cultura clasică,profesori au reușit să obțină de la directori „opționale“ în care să-i apropie pe elevi de cultura clasică,
prin piese de teatru sau exerciții de retorică antică. Unor astfel de oameni li se datorează atâta latinăprin piese de teatru sau exerciții de retorică antică. Unor astfel de oameni li se datorează atâta latină
câtă se mai face în prezent în preuniversitarul din România. Raze de speranță există și în sistemulcâtă se mai face în prezent în preuniversitarul din România. Raze de speranță există și în sistemul
universitar. Studenți la limbi clasice mai numeroși și mai entuziaști își mobilizează de anul acestauniversitar. Studenți la limbi clasice mai numeroși și mai entuziaști își mobilizează de anul acesta
profesorii.profesorii.
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In cele mai multe școli realitatea este însă sumbră. Meseria de profesor de latină în preuniveristar aIn cele mai multe școli realitatea este însă sumbră. Meseria de profesor de latină în preuniveristar a
devenit din ce în ce mai improbabilă. Cele câteva ore de latină dintr-o școală sunt insuficiente pentrudevenit din ce în ce mai improbabilă. Cele câteva ore de latină dintr-o școală sunt insuficiente pentru
a putea constitui o „normă“ (18 ore). Nu doar că este greu să găsești un absolvent de limbi clasice, îna putea constitui o „normă“ (18 ore). Nu doar că este greu să găsești un absolvent de limbi clasice, în
general, dar și mai improbabil este să-l găsești pe cel dispus să alerge între mai multe școli pentru a-șigeneral, dar și mai improbabil este să-l găsești pe cel dispus să alerge între mai multe școli pentru a-și
putea alcătui norma minimă de ore. De prea multe ori s-a apelat la soluții „de avarie“. În gimnaziu,putea alcătui norma minimă de ore. De prea multe ori s-a apelat la soluții „de avarie“. În gimnaziu,
lipsa profesorilor de specialitate, care să acopere întreg sistemul (orașe, comune, sate), îi silește pelipsa profesorilor de specialitate, care să acopere întreg sistemul (orașe, comune, sate), îi silește pe
directori să repartizeze ora de latină, cel mai adesea, profesorului de română; acesta, dacă a urmat îndirectori să repartizeze ora de latină, cel mai adesea, profesorului de română; acesta, dacă a urmat în
facultate cursuri de latină vreme de câteva semestre, la care se adaugă bunăvoința de a se pune lafacultate cursuri de latină vreme de câteva semestre, la care se adaugă bunăvoința de a se pune la
punct cu materia, se poate achita onorabil de misiune; prea adesea însă, în lipsa culturii clasice și apunct cu materia, se poate achita onorabil de misiune; prea adesea însă, în lipsa culturii clasice și a
stăpânirii chiar a unor rudimente de limbă, disciplina este predată prost; prea mulți elevi pleacă dinstăpânirii chiar a unor rudimente de limbă, disciplina este predată prost; prea mulți elevi pleacă din
școală crezând că limba latină înseamnă memorarea unor tabele gramaticale sau, în alte cazuri,școală crezând că limba latină înseamnă memorarea unor tabele gramaticale sau, în alte cazuri,
conspectarea unor pagini din manual. Alteori, chiar și aceste eforturi lipsesc: ora de limbă latină esteconspectarea unor pagini din manual. Alteori, chiar și aceste eforturi lipsesc: ora de limbă latină este
înlocuită cu încă o oră de română, în acordul complice al tuturor, cu toții într-un fel mulțumiți – uniiînlocuită cu încă o oră de română, în acordul complice al tuturor, cu toții într-un fel mulțumiți – unii
că-și ascund astfel neștiința, alții că primesc o oră de pregătire în plus pentru examenul de capacitate.că-și ascund astfel neștiința, alții că primesc o oră de pregătire în plus pentru examenul de capacitate.
Mai rău este că și atunci când, cu bunăvoință, s-ar putea aduce un profesor de latină, se preferăMai rău este că și atunci când, cu bunăvoință, s-ar putea aduce un profesor de latină, se preferă
completarea normelor celor din interior, cu maximă grijă pentru norme, minimă pentru disciplină șicompletarea normelor celor din interior, cu maximă grijă pentru norme, minimă pentru disciplină și
indiferență pentru elevi. (La nivel strict teoretic, descoperirea recentă a predării orelor online, cu toateindiferență pentru elevi. (La nivel strict teoretic, descoperirea recentă a predării orelor online, cu toate
dezavantajele ei, i-ar putea pune pe elevii din sate/comune în contact cu un adevărat profesor dedezavantajele ei, i-ar putea pune pe elevii din sate/comune în contact cu un adevărat profesor de
latină.) În liceu situația este însă „mai bună“, căci reducerea claselor de filologie la nivel național nulatină.) În liceu situația este însă „mai bună“, căci reducerea claselor de filologie la nivel național nu
implică un număr foarte mare de profesori. Aici însă singura oră pe săptămână le face profesorilorimplică un număr foarte mare de profesori. Aici însă singura oră pe săptămână le face profesorilor
misiunea aproape imposibilă, iar interdicția ca elevii să poată susține opțional proba la Limba latinămisiunea aproape imposibilă, iar interdicția ca elevii să poată susține opțional proba la Limba latină
la Bacalaureat îi dezarmează și pe elevi și pe profesori încă din clasa a IX-a.la Bacalaureat îi dezarmează și pe elevi și pe profesori încă din clasa a IX-a.
In fața tuturor acestor schimbări care le-au subminat profesia, mulți dascăli din preuniveristar, lipsițiIn fața tuturor acestor schimbări care le-au subminat profesia, mulți dascăli din preuniveristar, lipsiți
și de reprezentanți în rândul inspectorilor din țară, s-au simțit în mod îndreptățit izolați și abandonați.și de reprezentanți în rândul inspectorilor din țară, s-au simțit în mod îndreptățit izolați și abandonați.
Ar fi vrut doar să-și facă meseria pentru care se pregătiseră, convinși că disciplina pe care o predauAr fi vrut doar să-și facă meseria pentru care se pregătiseră, convinși că disciplina pe care o predau
este în folosul elevilor. Reacțiile au variat de la om la om, frustrare, blazare („nu mai e nimic deeste în folosul elevilor. Reacțiile au variat de la om la om, frustrare, blazare („nu mai e nimic de
făcut“) sau, pur și simplu, au continuat să salveze ce se mai putea. Mereu puși în situația să explice defăcut“) sau, pur și simplu, au continuat să salveze ce se mai putea. Mereu puși în situația să explice de
ce există ei și disciplina pe care o predau, unii, supărați pe situație, îi acuzau pe cei care nu făcuserăce există ei și disciplina pe care o predau, unii, supărați pe situație, îi acuzau pe cei care nu făcuseră
destul pentru a salva situația, alții aruncau toată vina pe decidenți, refuzând să-și asume și ei o partedestul pentru a salva situația, alții aruncau toată vina pe decidenți, refuzând să-și asume și ei o parte
din vină, toți asistând cu neputință la erodarea unui sistem altădată creator de elevi mai deștepți șidin vină, toți asistând cu neputință la erodarea unui sistem altădată creator de elevi mai deștepți și
profesori împliniți profesional. O întâlnire fatală între neputința clasiciștilor de a reacționa eficient șiprofesori împliniți profesional. O întâlnire fatală între neputința clasiciștilor de a reacționa eficient și
opacitatea ignorantă a decidenților. Clasiciștii care încercau să-i salveze pe toți nu mai puteau adeseaopacitatea ignorantă a decidenților. Clasiciștii care încercau să-i salveze pe toți nu mai puteau adesea
salva nici măcar puțini, iar cei care se retrăseseră în studiul individual sau pentru a-i învăța pe foartesalva nici măcar puțini, iar cei care se retrăseseră în studiul individual sau pentru a-i învăța pe foarte
puțini credeau că se achită astfel de întregul sistem. Pe bună dreptate, s-ar putea întreba cineva dacăpuțini credeau că se achită astfel de întregul sistem. Pe bună dreptate, s-ar putea întreba cineva dacă
elevii au fost întrebați ce vor și dacă n-ar trebui să se țină seama și de părerea lor (sau, în primul rând,elevii au fost întrebați ce vor și dacă n-ar trebui să se țină seama și de părerea lor (sau, în primul rând,
de a lor). Din experiență personală, luând parte la diverse concursuri naționale și cunoscându-i pe ceide a lor). Din experiență personală, luând parte la diverse concursuri naționale și cunoscându-i pe cei
din loturile internaționale, pot spune că, atunci când disciplina este predată cu har, primește din parteadin loturile internaționale, pot spune că, atunci când disciplina este predată cu har, primește din partea
elevului șansa de a-i face loc în sufletul său. La ultimul concurs național de limbi clasice (martieelevului șansa de a-i face loc în sufletul său. La ultimul concurs național de limbi clasice (martie
2020) un număr record de elevi din clasa a VII-a s-a prezentat la proba „județeană“ de limbă latină.2020) un număr record de elevi din clasa a VII-a s-a prezentat la proba „județeană“ de limbă latină.
Mai demult, în perioada 2006-2009, pentru absolvenții de Filologie, limba latină a fost opțiunea ceaMai demult, în perioada 2006-2009, pentru absolvenții de Filologie, limba latină a fost opțiunea cea
mai frecventă, după limba engleză, la examenul de Bacalaureat (în 2009 latina, cum am văzut, a fostmai frecventă, după limba engleză, la examenul de Bacalaureat (în 2009 latina, cum am văzut, a fost
exclusă din rândul disciplinelor la care se poate susține examenul). Ca în cazul oricărei discipline,exclusă din rândul disciplinelor la care se poate susține examenul). Ca în cazul oricărei discipline,
elevii o prețuiesc în funcție de prestația profesorului din fața lor, tot el dezvăluindu-le și utilitatea.elevii o prețuiesc în funcție de prestația profesorului din fața lor, tot el dezvăluindu-le și utilitatea.
Cred astfel că elevii sunt cel mai ușor de convins, atâta timp cât li se oferă ceea ce așteaptă: oameniCred astfel că elevii sunt cel mai ușor de convins, atâta timp cât li se oferă ceea ce așteaptă: oameni
care să-i inspire și de la care să învețe cu drag.care să-i inspire și de la care să învețe cu drag. 14



Dacă, aproape prin absurd, un ministru ar dori la un moment dat să îndrepte lucrurile pentru domeniulDacă, aproape prin absurd, un ministru ar dori la un moment dat să îndrepte lucrurile pentru domeniul
limbilor clasice în România, oare de unde ar trebui să înceapă? S-ar mai putea face ceva? Cert este călimbilor clasice în România, oare de unde ar trebui să înceapă? S-ar mai putea face ceva? Cert este că
ar fi greu să te hotărăști de unde să începi. Raportul dintre numărul de ore din preuniversitar și resursaar fi greu să te hotărăști de unde să începi. Raportul dintre numărul de ore din preuniversitar și resursa
umană de specialitate din sistem este și piedica și cheia soluției. Cei mai sceptici cred că, și dacă arumană de specialitate din sistem este și piedica și cheia soluției. Cei mai sceptici cred că, și dacă ar
exista la un moment dat cele mai bune intenții din partea decidenților și ne-am apuca de mâine săexista la un moment dat cele mai bune intenții din partea decidenților și ne-am apuca de mâine să
reclădim sistemul, ar fi prea târziu, căci n-am mai avea cu cine să o facem. Cei care mai păstrează oreclădim sistemul, ar fi prea târziu, căci n-am mai avea cu cine să o facem. Cei care mai păstrează o
urmă de speranță se uită la anul care urmează, 2021, atunci când ar trebui să urmeze schimbareaurmă de speranță se uită la anul care urmează, 2021, atunci când ar trebui să urmeze schimbarea
planului-ca dru pentru liceu și, foarte probabil, remodificarea celui pentru gimnaziu (stabilit în 2016)planului-ca dru pentru liceu și, foarte probabil, remodificarea celui pentru gimnaziu (stabilit în 2016)
pentru a se opera tăierile prevăzute de o lege deja promulgată, dar nepusă în aplicare.pentru a se opera tăierile prevăzute de o lege deja promulgată, dar nepusă în aplicare.

În acest sens, o ultimă încercare de a sensibiliza autoritățile în fața situației limbilor clasice a fostÎn acest sens, o ultimă încercare de a sensibiliza autoritățile în fața situației limbilor clasice a fost
făcută prin vocea rectorilor Universităților din București și Cluj la început de octombrie al anuluifăcută prin vocea rectorilor Universităților din București și Cluj la început de octombrie al anului
curent. Erau propuse câteva măsuri care să îndrepte situația spre a intra pe un făgaș mai apropiat decurent. Erau propuse câteva măsuri care să îndrepte situația spre a intra pe un făgaș mai apropiat de
firescul unei școli civilizate: 1. În gimnaziu, păstrarea a cel puțin 1 oră/săptămână de limba latină, iarfirescul unei școli civilizate: 1. În gimnaziu, păstrarea a cel puțin 1 oră/săptămână de limba latină, iar
predarea acestei discipline să fie făcută de cei care au absolvit cel puțin două semestre de limbă latinăpredarea acestei discipline să fie făcută de cei care au absolvit cel puțin două semestre de limbă latină
sau a unui curs de formare acreditat. 2. În liceu, alocarea a 2 ore/săptămână (+ teză) pentru clasele desau a unui curs de formare acreditat. 2. În liceu, alocarea a 2 ore/săptămână (+ teză) pentru clasele de
Filologie de la Profilul Umanist; păstrarea unei ore la profilul Științe sociale, pe parcursul celor patruFilologie de la Profilul Umanist; păstrarea unei ore la profilul Științe sociale, pe parcursul celor patru
ani de studiu din învățământul liceal. 3. Posibilitatea de a susține opțional proba de Limba latină laani de studiu din învățământul liceal. 3. Posibilitatea de a susține opțional proba de Limba latină la
Bacalaureat pentru absolvenții claselor de Filologie și Științe Sociale, ținându-se seama că proba laBacalaureat pentru absolvenții claselor de Filologie și Științe Sociale, ținându-se seama că proba la
alegere este comună celor două specializări, dar toate disciplinele pentru care se poate opta la aceastăalegere este comună celor două specializări, dar toate disciplinele pentru care se poate opta la această
probă sunt în exclusivitate din aria curriculară „Om și societate“. 4. Înființarea a 3 clase cu profil deprobă sunt în exclusivitate din aria curriculară „Om și societate“. 4. Înființarea a 3 clase cu profil de
Filologie Clasică în licee de prestigiu din București, Cluj și Iași (cu un plan-cadru similar unor liceeFilologie Clasică în licee de prestigiu din București, Cluj și Iași (cu un plan-cadru similar unor licee
de profil umanist din Europa). În plus, era stipulat angajamentul universităților de a extinde înde profil umanist din Europa). În plus, era stipulat angajamentul universităților de a extinde în
propriile programe studierea limbilor clasice. Astfel de măsuri ar putea conduce treptat la salvareapropriile programe studierea limbilor clasice. Astfel de măsuri ar putea conduce treptat la salvarea
acestui domeniu de studiu în instituțiile de învățământ din România, oferind elevilor româniacestui domeniu de studiu în instituțiile de învățământ din România, oferind elevilor români
posibilitatea de a avea acces la studiul unei discipline formatoare prin excelență.posibilitatea de a avea acces la studiul unei discipline formatoare prin excelență.
Imprevizibilitatea deciziilor lasă însă deschisă poarta oricărei posibilități. Cum au învățat deja căImprevizibilitatea deciziilor lasă însă deschisă poarta oricărei posibilități. Cum au învățat deja că
toate declarațiile de bune intenții sfârșesc printr-o nouă tăiere, nu puțini sunt cei care au renunțat detoate declarațiile de bune intenții sfârșesc printr-o nouă tăiere, nu puțini sunt cei care au renunțat de
mult să mai aștepte ca „sistemul“ să facă ceva pentru ei. Se educă singuri sau în inițiative private,mult să mai aștepte ca „sistemul“ să facă ceva pentru ei. Se educă singuri sau în inițiative private,
convinși că soluția salvărilor colective a pierit de mult, lăsând deschisă doar poarta celor individualeconvinși că soluția salvărilor colective a pierit de mult, lăsând deschisă doar poarta celor individuale
(„scapă cine poate“). Iar dacă vreodată autoritățile vor dori să reînvie aceste studii, să țină seama că,(„scapă cine poate“). Iar dacă vreodată autoritățile vor dori să reînvie aceste studii, să țină seama că,
în câțiva ani, nu vor mai fi nici cei care să-și amintească cum era pe vremea când se făcea mai multăîn câțiva ani, nu vor mai fi nici cei care să-și amintească cum era pe vremea când se făcea mai multă
(și de mai calitate) carte în România.(și de mai calitate) carte în România.                                                      
                                                                                                                                                                                  Articol publicat și în Articol publicat și în Tribuna ÎnvățământuluiTribuna Învățământului
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Universul culturalUniversul cultural  

Greco-romanGreco-roman
Cezara-Irina Ștefănescu

 profesor de limba latină - Colegiul Național
"Mihai Eminescu", Iași
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 Urmând modelul lui Callimachos, Ovidius parcurge calendarul roman, explică originile unor orașe,
familii, ceremonii și obiceiurile importantelor sărbători ale romanilor, inserând povestiri mitice, informații
astronomice, agricole potrivite fiecărui anotimp. Recurge la mitologia greacă și la folclorul italic, narând
miturile în corelație cu anumite evenimente istorice și legendare. Toate aceste subiecte îi erau la îndemână
pentru că, în copilărie, asistase la diferite ceremonii, ascultase multe legende și avea preocupări etiologice.

Nu numai că acest poem se conforma îndemnurilor lui Augustus și răspundea cerințelor lui de restaurator
al moralei tradiționale, dar împăratul apărea în poem ca o reîntrupare a lui Romulus și, inițial, chiar i-a
fost dedicat, principalul obiectiv fiind glorificarea Romei și a lui Augustus. 
Apoi, în anul 14 p. Chr., murind Augustus, schimbă primele versuri și dedică poemul lui Germanicus  care
era pasionat de litere.   

 Evocă trecutul Romei, omagiază sacrificiul și patriotismul ginții Fabia:
                            Asta fu ziua aceea în care de arme veiene
                                   Fabii cei viteji trei sute șase-au căzut.
                           Numai o casă a fost și puterea, și sprijinul Romei,
                                   Cei dintr-o gintă-au luat armele ce trebuiau.
                            Nobili oșteni ies la luptă, toți dintr-o singură castră;
                                    Oricare-ai vrea din ei de comandant era bun[1].

 Elogiază membrii familiei imperiale: pe Iulius Caesar și reforma lui calendaristică, pe Germanicus, pe
Tiberius, chiar și pe Livia, dar perseverent, pe Augustus, ca răzbunător al lui Caesar, învingător al lui
Antonius și al parților. Îl declară pe împărat sanctus, echivalentul adjectivului augustus și îl deifică, dar
aceste fragmente, se pare, nu au fost apreciate de imperator. Probabil era prea târziu sau Augustus din
teama de a nu cădea în ridicol avea impresia că tot ceea ce scrie spiritualul și ironicul Ovidius duce spre
parodiere. 
 
Informațiile lăsate prin aceste opere sunt valoroase, conținând detalii despre desfășurarea sărbătorilor
romane. 
 
Aici îl laudă pe Augustus cu o anumită măsură, dar, urând lingușirea și flatarea exagerată, rămâne demn
până la capăt.    

 [1] Danielle Porte a demonstrat că Fasti a fost scrisă la comanda puterii imperiale.
 [1] Florica Bechet, The Colors of Exile, Analele Ştiinţifice ale Universităţii Ovidius Constanţa,  Seria
Filologie, 2010.

 [1] Fasti, 2, v. 195 – 200.

Extras din  lucrarea de doctorat  Receptarea operei lui Ovidius în cultura română  



  EST MODUS IN REBUSEST MODUS IN REBUS

Crăiniciuc Ioana, 
 Colegiul Național "A.T.Laurian"

Clasa a XII a G, 
Participantă la CERTAMEN

HORATIANUM, etapa
INTERNAȚIONALĂ, 2022.
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                                  natura: atra nubes

     I. occasio 
                                                           Eurus
                                   Mythos 
                                                            Tithonus
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                                              Nunc: quod ultra est/ oderit curare –
caracter laic

II. praeceptum 
        Laetus in praesens     
                                              nunc: vivitur parvo bene - sacrificium –
caracter religios

 

                                            mors
III. argumentum                                       laetus
                                            Nec
                                                                   risus
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Concursul național de limbiConcursul național de limbi
  și culturi clasice pentru eleviși culturi clasice pentru elevi

„Ecaterina Andreicaˮ„Ecaterina Andreicaˮ
  

Aeneis, v. 365 – 375 și 380 – 383
 'nec tibi diva parens generis nec Dardanus auctor,'nec tibi diva parens generis nec Dardanus auctor,                              

  perfide, sed duris genuit te cautibus horrensperfide, sed duris genuit te cautibus horrens
  Caucasus Hyrcanaeque admorunt ubera tigres.Caucasus Hyrcanaeque admorunt ubera tigres.

  nam quid dissimulo aut quae me ad maiora reservo?nam quid dissimulo aut quae me ad maiora reservo?
  num fletu ingemuit nostro? num lumina flexit?num fletu ingemuit nostro? num lumina flexit?

  num lacrimas victus dedit aut miseratus amantem est?num lacrimas victus dedit aut miseratus amantem est?                              370370
  quae quibus anteferam? iam iam nec maxima Iunoquae quibus anteferam? iam iam nec maxima Iuno

  nec Saturnius haec oculis pater aspicit aequis.nec Saturnius haec oculis pater aspicit aequis.
  nusquam tuta fides. eiectum litore, egentemnusquam tuta fides. eiectum litore, egentem

  excepi et regni demens in parte locavi.excepi et regni demens in parte locavi.
  amissam classem, socios a morte reduxiamissam classem, socios a morte reduxi    

i, sequere Italiam ventis, pete regna per undas.i, sequere Italiam ventis, pete regna per undas.
  spero equidem mediis, si quid pia numina possunt,spero equidem mediis, si quid pia numina possunt,

  supplicia hausurum scopulis et nomine Didosupplicia hausurum scopulis et nomine Dido
  saepe vocaturum.saepe vocaturum.
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Premiul Special - Secțiunea - Traduceri din latină/elină în limba
română

Sebastian Șaguna, Colegiul Național "A.T.Laurian", Botoșani, 
Clasa a XI a H
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Războiul lui SpartacusRăzboiul lui Spartacus
Marciuc Octavian,

 Colegiul Național  A.T. Laurian, Botoșani
Clasa a X a F

 

      Deși istoria este o știință, uneori, face apel la arta interpretării,
deoarece de-a lungul timpului, personalitățile au început să devină
personaje legendare, care au rămas pregnante prin faptele și
influența lor asupra trecutului și memoriei colective.
    Una dintre personalitățile marcante ale Antichității este un sclav
provenit din zona Traciei, (Bulgaria de astăzi) care a provocat cea
mai mare revoltă a sclavilor din timpul Republicii Romane,
implementând frica în populația romană. Numele său era Spartacus -
versiunea latină a numelui Sparadakos (Faimos pentru sulița lui), un
gladiator, care a satisfăcut fascinația morbidă a romanilor pentru
luptele sângeroase din arenă.

 

  

Spartacus a fost, înainte de-a deveni gladiator, murmillo, soldat în trupele auxiliare ale armatei romane,
din care făceau parte gali, lusitani, germani, traci etc. Cu toate acestea se presupune că  luptătorul trac a
intrat în dizgrația romanilor, deoarece a dezertat , fiind capturat în cele din urmă de autorități și vândut,
împreună cu soția lui, patricianului Lentulus Batiatus. Acest nobil roman i-a separat pe cei doi și l-a adus
pe fostul mercenar trac într-o școală cu gladiatori (ludus) situată în apropierea orașului Capua, celebru în
acea perioadă pentru furnizarea de carne în toată republica.

  Viața gladiatorilor nu era una ușoară, ei fiind obligați de la începutul sosirii lor în școala de antrenare să
depună un jurământ sacru, care presupunea acceptarea unui tatuaj cu iniţialele stăpânului său și
posibilitatea de-a muri în arenă. Cu toate acestea, gladiatorii erau tratați mai bine decât restul sclavilor,
având un regim preferențial, primind rații suplimentare bogate în carbohidrați, imaginea gladiatorului
fiind diferită de portretizarea hollywoodiană. Cu toate acestea, existau stăpâni romani care își tratau cu
brutalitate gladiatorii, supunându-i adesea la tortură. Filozoful Seneca spunea: ’’Câți sclavi ai, atâția
dușmani ai”.
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 Astfel Spartacus devenea liderul unei revolte inițial nesemnificative, dar a forțat Senatul, să trimită trupe
pentru înăbușirea ei, la cererea patricienilor din zonă.
 
Comandatul forțelor romane care trebuia să elimine revolta sclavilor poziționați pe muntele Vezuviu era
Gaius Claudius Glaber. Acesta a început operațiunea de asediere a muntelui cu forțele sale alcătuite din
recruți neexperimentați, care aveau rol de menținere a ordinii publice.      

 Glaber credea că asediul îi va înfrânge pe gladiatori, însă nu s-a așteptat că Spartacus, cunoscător în arta
războiului roman, avea metode de luptă neconvenționale specifice războiului de gherilă. Într-o noapte un
grup de gladiatori au putut să distrugă tabăra romană și să-l captureze pe pretorul Glaber, fiind cruțat și
trimis la Roma pentru a convinge Senatul de adevărata forță a gladiatorilor.

După această confruntare, sclavi și gladiatori din zonele respective s-au alăturat lui Spartacus și au
început o campanie de jefuire și devastare a orașelor din sudul Italiei precum Nola, Nuceria, Thurii şi
Metapontum. Peninsula Italică se confrunta cu o treia revoltă a sclavilor din acel secol și un conflict,
care afecta republica destabilizată de polarizarea politică.

 Roma trebuia să ia acțiuni mai ferme împotriva acestei rebeliuni și să trimită soldați profesioniști, cu
scopul de-a elimina ’’terror servilis” sau teroarea sclavilor, care înfricoșa nobilimea și plebea. Astfel
Senatul l-a pus pe pretorul Varinius în conducerea trupelor, responsabile pentru zdrobirea armatei
compuse din 10000 de răzvrătiți condusă de Spartacus împreună cu acoliții lui, Crixus și Ganicus. În
armata rebelă a apărut o polemică dintre liderul celtic, Crixus care ar fi vrut să jefuiască sudul Italiei și
Spartacus, care voia să înainteze spre munții Alpii, unde și-ar fi găsit libertatea. Într-un final tabăra
minoritară a lui Spartacus a trebuit să asculte de părerea lui Crixus și au rămas în sudul Italiei, devenind
partizanii ideii de-al înfrunta pe Varinius într-o ambuscadă. 

Confruntarea dintre armata sclavilor și Varinius a fost rapidă și sângeroasă, armata romană fiind
anihilată, deoarece fost descoperită vulnerabilă în inima unei păduri de lângă Vezuviu. De asemenea,
sursele antice confirmă moartea comandantului roman pe câmpul de luptă, fiind ucis probabil de către
Crixus. Acest tip de război de gherilă era favorabil armatei lui Spartacus, dar liderul trac realiza
totodată că vor fi învinși de către romani în câmp deschis din cauza legiunilor experimentate în
războaie. Armata rebelă era numeroasă, dar cu o pregătire militară precară și cu echipament insuficient,
pentru o bătălie. De asemenea, existau fragmentări în armata rebelă, iar în 72 î.Hr, armata lui Crixus a
fost învinsă în bătălia de la Garganus.

 

  n anul 72 î.Hr Senatul nu era doar umilit de victoria sclavilor împotriva lui Varinius, ci și cuprins de frica
de a retrăi momentele din secolul al V-lea, când galii au devastat Roma. Realitatea era că romanii au realizat
că nu se confruntau cu o represiune polițienească, ci cu un război. 

 

 Spartacus încă a rămas cu ideea de-a fugi din peninsula italică, deoarece realiza că Italia putea deveni
mormântul lui și al camarazilor, care îl urmau. 
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Iar acest lucru devenea vizibil în toamna anului 72 î.Hr, atunci când Senatul l-a ales pe patricianul
Licinius Crassus la comanda legiunilor din Italia. Crassus era cunoscut în orașul etern pentru bogăția lui
(este numit ,,Cel mai bogat om din Roma’’) pentru cruzimea și dorința de-a avea glorie. Spre exemplu
acest patrician este cunoscut pentru folosirea decimării în rândul soldaților dezertori. Astfel a impus o
disciplină severă în legiunile romane, soldații temându-se mai mult de comandantul lor decât de
Spartacus.

 Liderul revoltei a anticipat pregătirile lui Crassus și a abandonat rapid ideea de-a ataca Roma, în lipsa
echipamentului necesar pentru a cuceri orașul celor șapte coline. Însă armata rebelă a ales să plece spre
regiunea fugarilor, Sicilia. Aceștia dorind probabil să ajungă în nordul Africii pe calea apei. Spartacus a
fost nevoit să apeleze la liderul piraților, Heracleo, care putea să-i transporte pe rebeli în Sicilia, în
schimbul unei sume de bani importante.

Spartacus a acceptat înțelegerea cu pirații, care și-au luat suma promisă, dar nu aveau să-i ajute pe rebeli
să traverseze strâmtoarea. Cauzele nerespectării promisiunii își au originea în sumele de bani date de
Roma piraților sau în modul în care aceștia au acționat doar pentru că erau nelegiuți. În orice caz acest
eveniment a condamnat armata sclavilor, care avea să-și găsească sfârșitul în Italia.

În urma eșecului de a fugi din peninsulă, armata condusă de Spartacus a fost obligată să plece  spre nord
unde armata lui Crassus era cantonată. Generalul roman nu voia să atace armata rivală în Strâmtoarea
Messina pe timp de iarnă, planificând construcții de defensivă, care prindea oștirea lui Spartacus ca într-
un clește. Această strategie trebuia să înfometeze soldații lui Spartacus sau să-l oblige să atace frontal
armata romană, lucru pe care de altfel avea să-l aplice în iarna anului 71 î.Hr. 

 

Spartacus a așteptat o furtună, potrivit unei surse antice ar fi limitat forța defensivă a romanilor.
Momentul atacului este contradictoriu, iar izvoarele istorice nu dețin o poveste clară și detaliată a bătăliei.
Cert este că armata sclavilor a reușit să distrugă fortificațiile romane și să scape în libertate. Crassus fiind
speriat de posibilitatea ca Spartacus să mărșăluiască spre Roma.
  Însă acest eveniment pozitiv pentru sclavi a fost de scurtă durată, deoarece au apărut scindări în armata
rebelă, fiind despărțită în două.

 Soarta le-a surâs romanilor în primăvara anului 71 î. Hr, iar general Crassus voia să atace decisiv armata
lui Spartacus situată lângă râul Silarius, deoarece era informat că generalul Pompei întors din Spania voia
să-i înfrângă pe rebeli. Spartacus conducea o armată de peste 100000 de oameni împotriva legiunilor
veterane. Era o luptă inegală între două lumi și între doi titani, Crassus și Spartacus. Într-un mod
simbolic, Spartacus și-a omorât calul înaintea bătăliei, construind un cult al personalități.

 Detaliile  privind această bătălie sunt controversate și au fost interpretate de-a lungul anilor de către
istorici și regizori de film deopotrivă precum Stanley Kubrick. Însă în urma acestei confruntări armata
rebelă a fost învinsă de către Crassus în ciuda glorificării lui Pompei, iar legendarul Spartacus, care a
inspirat frica în inimile și mințile romanilor a fost ucis în timpul bătăliei. De asemenea, Via Appia,
drumul dintre Roma și Brundisium a devenit celebru pentru crucificarea a 6000 de rebeli supraviețuitori,
demonstrând puterea răzbunătoare a Romei.
Războiul lui Spartacus se încheiase, dar legenda deja începuse, devenind un simbol legendar al libertății și
al independenței față de exploatatori, chiar dacă în realitate liderul revoltei a luptat pentru propria
libertate.



Oameni și zei:Oameni și zei:
  asemănări și deosebiriasemănări și deosebiri

  
  

Băiceanu Bianca,
Colegiul Național ”A. T. Laurian”, Botoșani

Clasa a VI a A
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Desen realizat de Maria Fecioru 
Clasa a XI-a G

Colegiul Național „ A. T.
Laurian”
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Există momente când îți dorești să începi ceva nou și nu știi cum să o faci. Așa sunt și eu acum în fața
unei foi albe, cu multe emoții și cu gândurile amalgam. 
De regulă, nu obișnuiesc să vorbesc despre mine, mi-am format deprinderea de a îngădui rezultatelor să
se transforme într-un viu exemplu. Poate că uneori e bine să învățăm să fim și vulnerabili. 
Și dacă e să vorbesc de vulnerabilitate, aleg aici și acum să arunc zarurile și să vă povestesc despre
primul meu contact cu această lume plină de emoție, plină de energie creatoare: Katharsis. 

Eram o tânără adolescentă care își dorea să descopere Universul. Preselecțiile au fost primul moment
când am simțit că primesc aripi. Nu voi putea uita vreodată cum doamna prof. dr Coca Dorica,
coordonator al trupei, mi-a spus la finalul preselecțiilor „Ne apucăm de treabă, da?”
Absolut.

 Cei patru ani care au urmat au fost desprinși din povești, fiind membră a familiei Laurian și un pilon
central din Katharsis. Sutele de ore de repetiții au trecut pe nevăzute și mereu au fost încununate cu un
succes deplin. Scena se transformase într-o parte a sufletului meu. Mai mult decât atât, apropierea de
limba latină era una din ce în ce mai puternică, manifestată prin mult studiu și participări active la
olimpiade și concursuri. 

Anii de liceu au trecut ghidați de principiul „festina lente”. Studenția a ajuns și ea în viața mea și am
putut pune de multe ori în practică multe noțiuni învățate la orele de limba latină. Odată cu absolvirea
primei facultăți, fiind oficial filolog, am simțit că e timpul de a-mi îndeplinit un mare prim vis, acela de
absolvi și Jurnalismul. Cu toate că studiasem temeinic limba franceză și germană la prima facultate,
ceva mă făcea să cred că pot continua și studiul altor limbi latine. Așa că am hotărât să plec într-un nou
drum al vieții și am ajuns pe tărâmuri iberice. Recunosc, cu un vocabular de bază format din trei cuvinte
simple și de mare folos: hola, gracias, adios.

Ce ar fi putut urma? Evident, admiterea la o școală publică specializată doar în studiul limbilor străine și
a limbii spaniole implicit. După un trimestru de nivel A1 vorbeam cu ușurință direct cu nativii și lucram
într-un birou unde îmi puteam pune în aplicare limbile străine studiate. Apoi a urmat procesul de
echivalare a studiilor și obținerea carnetului internațional de jurnalist. Oficial, mi se recunoștea munca
depusă pe parcursul a multor ani. Norocul meu a fost să ajung într-un loc unde există două limbi
oficiale: spaniola și catalana. Bineînțeles că am ales să merg la școală și la cursurile de catalană. Și aici
am avut parte de una dintre cele mai frumoase descoperiri ale vieții mele. Catalana este geamăna limbii
române. Iar ambele surori sunt copiii credincioși ai mamei latine care vor duce mai departe în veacuri
moștenirea culturală de o bogăție infinită. 

Teodora Elena Puianu,Teodora Elena Puianu,
Jurnalist FeSPJurnalist FeSP

Fostă elevă a Colegiului NaționalFostă elevă a Colegiului Național    „A.T.Laurian”,„A.T.Laurian”,  
fostă membră a TRUPEI DE TEATRU ANTIC fostă membră a TRUPEI DE TEATRU ANTIC KATHARSISKATHARSIS
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Profesorii, colaboratorii spanioli și colegii jurnaliști din Colegiul Jurnaliștilor din Catalonia, își
exprimă mereu surprinderea în legătură cu faptul că actualmente vorbesc zi de zi cinci limbi: româna,
franceza, engleza, spaniola și catalana. Mereu sunt întrebată de secretul reușitei. Atunci zâmbesc și
spun doar atât: limba latină! Răspunsul tuturor e unul plin de mirare.

 Puțini sunt cei care înțeleg acest lucru, mai ales într-o țară unde latina nu se studiază în școală.
Noi am avut acest mare noroc și sper ca studiul limbii latine să rămână o pecete în emblema
culturală națională. Merită pe deplin. 

Pentru mine, totul se manifestă cu multă bucurie și cu recunoștință Tatălui Ceresc pentru acest dar
primit și pentru faptul că în parcursul vieții am avut profesori care, prin multă dăruire, m-au îndrumat
spre acest drum și care mi-au permis să devin un jurnalist recunoscut la nivel internațional de către
Federația Sindicatelor Jurnaliștilor din Spania.

Un profesor sfânt pentru mine, un titan al latinității europene este doamna prof. dr. Coca Dorica care
m-a îndrumat și format în această lume a filologiei și a comunicării, a credinței și a prieteniei. 
Acum, speranța mea e aceea de a-i inspira la rându-mi și pe alți tineri să își urmeze calea sufletului, iar
împreună să facem lucruri frumoase pe tărâmurile natale și, cu fiecare ocazie posibilă, să oferim
României o imagine mult mai pozitivă peste hotare. E necesar! 
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CUVÂNT ÎNAINTE
Tot ceea ce au clădit Cicero şi Demostene în oratorie, Platon şi Aristotel în filosofie, Vergilius,
Horatius şi Ovidius în poezie, Eschil, Sofocle, Euripide în tragedie, Fericitul Augustin în scrierile
creștine atât de ziditoare de suflete, şi lista ar putea continua, nu trebuie dărâmat sau dat uitării,
trebuie cu grijă reconstituit, păstrat la loc de cinste, ferit de vitregiile vremii şi extrasă de aici esenţa
vieţii care ne formează ca oameni.
Materialul propus combină, în mod paradoxal, nu latina cu greaca veche - limbile clasice, cum era de
așteptat, ci latina cu neogreaca, forma evoluată a limbii vechilor greci.
Pentru a ajunge să traducem din acești mari autori și a ne însuși învățăturile lor, e cale lungă, dar,
cum pentru toate există un început, iată, dragi elevi, iubitori de limbă latină și de neogreacă, puteți
porni de la aceste exerciții, pentru ca, mai târziu, să perseverați și să deveniți cunoscători în ale
traducerii și, în cazul limbii neogrecești, chiar să conversați. Lucrând aceste exerciții, veți ajunge să
vă doriți să participați la olimpiade și chiar să obțineți rezultate apreciabile.
De asemenea, acest volum poate fi un material util pentru profesorii colegi din care să lucreze cu
elevii în cadrul orelor on-line.
În cazul primei părți, cea de limba latină, avem, la început RETROVERSIUNI care merg ascendent,
de la Declinarea I, adjectiv cu 3 terminații, verbul sum, esse, fui la indicativ prezent până la noțiuni
de sintaxă - Completiva infinitivală, Relativele, Participialele. Apoi, după o propunere de subiect de
teză pentru clasa a XII a – semestrul I și unul de olimpiadă pentru clasa a VII  și a VIII a – etapa
județeană, urmează o serie de texte alese pentru a fi traduse chiar din clasa a VII a, dar și a IX a și a
X a.
În cea de a doua parte, cea de neogreacă, avem exerciții pentru nivelul Începători, de completare a
punctelor de suspensie, de aprofundare a articolului, a substantivelor masculine, feminine sau neutre,
a pronumelui personal sau posesiv, a numeralului și a verbului la indicativ prezent.
Ne dorim ca acest material să fie un imbold pentru a porni în frumoasa călătorie prin Roma antică,
dar și prin Atena actuală, ca un arc peste timp care să trezească în sufletul nostru simţul binelui, al
frumosului și al Adevărului suprem, valori care au dus la formarea întregii culturi europene.

            Autoarele

  

 Prietenia poate aduce atâtea beneficii, încât nici nu-ți poți
imagina. După cum spune Cicero, „prietenia dă mai multă
strălucire împrejurărilor fericite și ușurează nenorocirea,
împărțind-o și împărtășind-o.” 
Din prietenia cu colega mea, Dorica Coca, s-a născut cartea „Să
exersăm limba latină și limba neogreacă” la începutul căreia ne-
am exprimat bucuria de a reuși să contribuim la studiul limbilor
latină și neogreacă în România. Redăm, în cele ce urmează,
cuvântul de început:
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Mă numesc Vasilciuc Raluca și am participat la Olimpiada Națională de Neogreacă în Aprilie 2021 la
Galați. Aveam multe emoții pentru că era prima dată când participam la o Olimpiadă, dar cu ajutorul
profesoarei mele, doamna Coca Dorica, am reușit să trec peste dificultăți și să prind curaj pentru a oferi
cea mai bună performanță. M-am bucurat enorm de mult când am primit rezultatele, fiindcă tocmai
aflasem în acel moment că am obținut LOCUL I, cu punctaj maxim. Recomand tuturor celor interesați
de limba neogreacă să se înscrie la cursurile doamnei profesoare, deoarece sigur va fi o experiență de
neuitat ce poate deschide multe uși în cariera cuiva.

 

Raluca Vasilciuc la OLIMPIADA DE
NEOGREACĂ – ETAPA

INTERNAȚIONALĂ 
 



KATHARSIS - nu este doar oKATHARSIS - nu este doar o
trupă de teatru, este un miracoltrupă de teatru, este un miracol

  Katharsis - purificare prin artă! Asta spune tot! Ce nume mai bun pentru ceva ce iubesc cu adevărat -Katharsis - purificare prin artă! Asta spune tot! Ce nume mai bun pentru ceva ce iubesc cu adevărat -
trupa de teatru „Katharsis Antic”, coordonată de profesoara inovatoare Coca Dorica, încă din 2006! Dartrupa de teatru „Katharsis Antic”, coordonată de profesoara inovatoare Coca Dorica, încă din 2006! Dar
aceasta nu este doar o trupă de teatru, este un miracol acolo unde numai miracolele se adună împreunăaceasta nu este doar o trupă de teatru, este un miracol acolo unde numai miracolele se adună împreună
pentru a experimenta dragostea, credința și munca adevărată. Și este un miracol pentru că fondatorulpentru a experimenta dragostea, credința și munca adevărată. Și este un miracol pentru că fondatorul
este ea însăși un fenomen. Predă copiilor română, neogreacă și latină în două licee: Colegiul Naționaleste ea însăși un fenomen. Predă copiilor română, neogreacă și latină în două licee: Colegiul Național
„Mihai Eminescu” și Colegiul Național „AT Laurian” din Botoșani. La fel ca oricine altcineva, mă„Mihai Eminescu” și Colegiul Național „AT Laurian” din Botoșani. La fel ca oricine altcineva, mă
întreb cum mai are timp să coordoneze trupa de teatru despre care vă spuneam și o trupă de dansîntreb cum mai are timp să coordoneze trupa de teatru despre care vă spuneam și o trupă de dans
grecesc!grecesc!
„Într-o oră de greacă veche, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Botoșani, pentru că asta înseamnă„Într-o oră de greacă veche, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Botoșani, pentru că asta înseamnă
limbile clasice, latină și greacă veche, am predat Antigona lui Sofocle și elevii au început să citească pelimbile clasice, latină și greacă veche, am predat Antigona lui Sofocle și elevii au început să citească pe
roluri. Gesticulând acolo, cred că unui elev i-a venit ideea să punem în scenă tragedia “Antigona”. I-amroluri. Gesticulând acolo, cred că unui elev i-a venit ideea să punem în scenă tragedia “Antigona”. I-am
spus lui Alexandru Matasă, elev dintr-o altă clasă, care a fost olimpicul meu național: „Uite ce-țispus lui Alexandru Matasă, elev dintr-o altă clasă, care a fost olimpicul meu național: „Uite ce-ți
propun colegii tăi mai mici”, cred că era clasa a 12-a, iar ceilalți a 11-a. I-am spus că nu am curajul săpropun colegii tăi mai mici”, cred că era clasa a 12-a, iar ceilalți a 11-a. I-am spus că nu am curajul să
fac așa ceva, să montez, să pun în scenă o piesă de teatru. Și a spus că : “trebuie, trebuie, trebuie săfac așa ceva, să montez, să pun în scenă o piesă de teatru. Și a spus că : “trebuie, trebuie, trebuie să
facem asta, vă încurajez, vă ajut” și el a fost asistentul meu la prima piesă pe care am pus-o în scenă.facem asta, vă încurajez, vă ajut” și el a fost asistentul meu la prima piesă pe care am pus-o în scenă.
    Trupa de teatru antic „Katharsis”, înființată din dorința elevilor de a studia mai profund cultura greco-Trupa de teatru antic „Katharsis”, înființată din dorința elevilor de a studia mai profund cultura greco-
romană, readuce în zilele noastre, lumea fascinantă a clasicilor din antichitatea greacă și latină.romană, readuce în zilele noastre, lumea fascinantă a clasicilor din antichitatea greacă și latină.
Numărul mic de ore dedicate acestui obiect, dorința multor elevi de a participa la olimpiadele naționaleNumărul mic de ore dedicate acestui obiect, dorința multor elevi de a participa la olimpiadele naționale
și premiile obținute i-au făcut foarte entuziasmați nu doar să citească despre un personaj, ci chiar săși premiile obținute i-au făcut foarte entuziasmați nu doar să citească despre un personaj, ci chiar să
intre în rolul lui, jucându-l pe scenă. De la prima piesă, Antigona de Sofocle, trupa de teatru a avutintre în rolul lui, jucându-l pe scenă. De la prima piesă, Antigona de Sofocle, trupa de teatru a avut
mare succes, fiind lăudată de profesorii universitari de la Facultatea de Limbi Clasice, Universitateamare succes, fiind lăudată de profesorii universitari de la Facultatea de Limbi Clasice, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iași.Alexandru Ioan Cuza din Iași.
    În deschiderea Olimpiadei de Limbi Clasice, etapa națională, desfășurată la Botoșani în 2009,În deschiderea Olimpiadei de Limbi Clasice, etapa națională, desfășurată la Botoșani în 2009,
membrii trupei au încântat publicul din toată țara cu piesa “Ifigenia la Aulis”, o tragedie greacă scrisămembrii trupei au încântat publicul din toată țara cu piesa “Ifigenia la Aulis”, o tragedie greacă scrisă
de Euripide, iar apoi această piesă a luat foarte multe premii la București, în cadrul Festivalului dede Euripide, iar apoi această piesă a luat foarte multe premii la București, în cadrul Festivalului de
teatru antic, Antic Fest.teatru antic, Antic Fest.
      În 2010, piesa Eros și Psyche a fost pusă în scenă de membrii trupei. Este povestea emoționantă aÎn 2010, piesa Eros și Psyche a fost pusă în scenă de membrii trupei. Este povestea emoționantă a
unei iubiri profunde dintre un zeu și o muritoare care se împletește cu impedimentele care pot apărea înunei iubiri profunde dintre un zeu și o muritoare care se împletește cu impedimentele care pot apărea în
calea săgeților lui Eros, dar pe care dragostea adevărată le învinge.calea săgeților lui Eros, dar pe care dragostea adevărată le învinge.
În 2013, „Katharsis” te-a dus în lumea fascinantă a Eneidei, urmărind piesa Didona și Aeneas, adaptareÎn 2013, „Katharsis” te-a dus în lumea fascinantă a Eneidei, urmărind piesa Didona și Aeneas, adaptare
după Vergilius și Ovidius. Didona a fost interpretată de Teodora Puianu iar Aeneas a fost interpretat dedupă Vergilius și Ovidius. Didona a fost interpretată de Teodora Puianu iar Aeneas a fost interpretat de
Cosmin Flutur.Cosmin Flutur.
În 2012, „ECHO ȘI NARCIS” a dus audiența pentru câteva minute într-o altă dimensiune a culturii.În 2012, „ECHO ȘI NARCIS” a dus audiența pentru câteva minute într-o altă dimensiune a culturii.
Fiecare este un ecou al celuilalt, el, un ecou răsturnat al iubirii ei mistuitoare, ea, un ecou stins alFiecare este un ecou al celuilalt, el, un ecou răsturnat al iubirii ei mistuitoare, ea, un ecou stins al
indiferenței lui. Ecoul doliuluistrigătului ei melancolic a rămas de-a lungul secolelor, chemând șiindiferenței lui. Ecoul doliuluistrigătului ei melancolic a rămas de-a lungul secolelor, chemând și
amintind perpetuu o iubire imposibilă...amintind perpetuu o iubire imposibilă...
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Dacă de obicei joacă tragedii, piese mitologice și istorice, de această dată, Trupa de Teatru AnticDacă de obicei joacă tragedii, piese mitologice și istorice, de această dată, Trupa de Teatru Antic
Katharsis, sub coordonarea profesoarei Coca Dorica, care semnează și adaptarea textului, scenografia șiKatharsis, sub coordonarea profesoarei Coca Dorica, care semnează și adaptarea textului, scenografia și
regia spectacolului, prezintă o comedie, „Casa cu stafii”, în 2015, adaptare după scriitorul latin deregia spectacolului, prezintă o comedie, „Casa cu stafii”, în 2015, adaptare după scriitorul latin de
comedie, Plautus.comedie, Plautus.
Trupa de teatru antic „Katharsis” v-a adus în lumea fascinantă a mitologiei, în 2016, prin vizionareaTrupa de teatru antic „Katharsis” v-a adus în lumea fascinantă a mitologiei, în 2016, prin vizionarea
piesei „Niobe”, adaptarea textului după Metamorfoze de Publius Ovidius Naso, regizat și montat depiesei „Niobe”, adaptarea textului după Metamorfoze de Publius Ovidius Naso, regizat și montat de
același coordonator. O combinație izbitoare între antic și modern, piesa NIOBE are un final foarteacelași coordonator. O combinație izbitoare între antic și modern, piesa NIOBE are un final foarte
tragic, arătând că oamenii, în condiția lor de muritori, nu-i pot depăși niciodată pe zei și că orice hybristragic, arătând că oamenii, în condiția lor de muritori, nu-i pot depăși niciodată pe zei și că orice hybris
poate fi aspru pedepsit de divinitate.poate fi aspru pedepsit de divinitate.
KATHARSIS a prezentat un fragment din piesa ARACHNE, în 2016, o meditație asupra stării deKATHARSIS a prezentat un fragment din piesa ARACHNE, în 2016, o meditație asupra stării de
muritor, care trebuie să se supună voinței divine, altfel poate suporta pedepse grele.muritor, care trebuie să se supună voinței divine, altfel poate suporta pedepse grele.
Tragedia greacă ”MEDEEA” o piesă tulburătoare, foarte complexă, cu un conflict foarte puternic și laTragedia greacă ”MEDEEA” o piesă tulburătoare, foarte complexă, cu un conflict foarte puternic și la
care colegii mei, coordonați de dna prof. dr. Coca Dorica, care semnează regia și scenografia, aucare colegii mei, coordonați de dna prof. dr. Coca Dorica, care semnează regia și scenografia, au
muncit foarte mult. Este o adaptare după tragedia Medeea, scrisă de tragicul grec Euripide, dupămuncit foarte mult. Este o adaptare după tragedia Medeea, scrisă de tragicul grec Euripide, după
Apollonios din Rhodos și Ovidius. Apare aici femeia care iubește cu patimă, dar se răzbună necruțător.Apollonios din Rhodos și Ovidius. Apare aici femeia care iubește cu patimă, dar se răzbună necruțător.
Marii actori de pe marile scene ale lumii așteaptă o viață să primească un asemenea rol, dar iată că, laMarii actori de pe marile scene ale lumii așteaptă o viață să primească un asemenea rol, dar iată că, la
numai 15 ani, Ilona Dănilă primește dificilul rol și-l va face magistral, iar Iustin Coca, la 16 ani, în rolulnumai 15 ani, Ilona Dănilă primește dificilul rol și-l va face magistral, iar Iustin Coca, la 16 ani, în rolul
lui Iason a frapat prin dezinvoltură, atitudine și spontaneitate.lui Iason a frapat prin dezinvoltură, atitudine și spontaneitate.  
Pentru dna profesoară, teatrul este o altă modalitate de a transmite elevilor, cu pasiunea-i caracteristică,Pentru dna profesoară, teatrul este o altă modalitate de a transmite elevilor, cu pasiunea-i caracteristică,
informațiile despre cultura și civilizația greco-romană, culturi care au stat la baza întregii culturiinformațiile despre cultura și civilizația greco-romană, culturi care au stat la baza întregii culturi
europene. Pentru aprofundarea elementelor de teatru, în 2011, dna prof. a urmat în Grecia, Atena, uneuropene. Pentru aprofundarea elementelor de teatru, în 2011, dna prof. a urmat în Grecia, Atena, un
curs de limbă, cultură și civilizație neogreacă, inclusivdans grecesc și teatru antic.curs de limbă, cultură și civilizație neogreacă, inclusivdans grecesc și teatru antic.
Sub îndrumarea doamnei profesoare, la această piesă, de costume s-a ocupat în special Ioana Ruja, laSub îndrumarea doamnei profesoare, la această piesă, de costume s-a ocupat în special Ioana Ruja, la
sunet a fost Robert Iancu, machiajul a fost realizat de Paula Olaru si Isabelle Anton, iar coregrafia a fostsunet a fost Robert Iancu, machiajul a fost realizat de Paula Olaru si Isabelle Anton, iar coregrafia a fost
semnată de grațioasele Eliza Angheluș și Elena Hodan.semnată de grațioasele Eliza Angheluș și Elena Hodan.  
A urmat tragedia ”ELECTRA”, având-o în rolul principal pe ILONA DĂNILĂ, un talent cu totulA urmat tragedia ”ELECTRA”, având-o în rolul principal pe ILONA DĂNILĂ, un talent cu totul
aparte, premiată la Festivalul Internațional ”Stage” de la Cluj și apoi ”NERO ȘI ACTEEA”, o povesteaparte, premiată la Festivalul Internațional ”Stage” de la Cluj și apoi ”NERO ȘI ACTEEA”, o poveste
despre dragostea dintre împăratul Nero (interpretat colosal de Cosmin LIPOVANU, și sclava Acteea,despre dragostea dintre împăratul Nero (interpretat colosal de Cosmin LIPOVANU, și sclava Acteea,
rol jucat de aceeași inegalabilă Ilona Dănilă.rol jucat de aceeași inegalabilă Ilona Dănilă.
„Nefericile Fericitului Augustin” spune povestea Sfântului Augustin și arată cum viața și credința te pot„Nefericile Fericitului Augustin” spune povestea Sfântului Augustin și arată cum viața și credința te pot
aduce în locuri și momente la care nu te-ai așteptat niciodată. Această piesă frumoasă a câștigat maiaduce în locuri și momente la care nu te-ai așteptat niciodată. Această piesă frumoasă a câștigat mai
multe premii naționale și internaționale.multe premii naționale și internaționale.
Asta nu este totul, Katharsis Antic devine din ce în ce mai mare și mai puternică pe zi ce trece! TrupaAsta nu este totul, Katharsis Antic devine din ce în ce mai mare și mai puternică pe zi ce trece! Trupa
este invitată la mai multe spectacole și concursuri, toate datorită efortului depus de-a lungul anilor!este invitată la mai multe spectacole și concursuri, toate datorită efortului depus de-a lungul anilor!
  Iubesc Katharsis și sunt pur și simplu onorată să fi făcut parte din acest proiect inedit!Iubesc Katharsis și sunt pur și simplu onorată să fi făcut parte din acest proiect inedit!

Cilibiu Ema Dimitra,
Clasa a IX -a G,

Colegiul Național 
”A. T. Laurian”, Botoșani.
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 TRUPA DE TEATRU ANTIC TRUPA DE TEATRU ANTIC KATHARSISKATHARSIS din Botoșani, înființată din 2006, este singura trupă de din Botoșani, înființată din 2006, este singura trupă de
teatru antic din România, în sensul că pune în scenă doar piese din repertoriul scriitorilor din Roma șiteatru antic din România, în sensul că pune în scenă doar piese din repertoriul scriitorilor din Roma și
din Grecia antică. Coordonatorul trupei, doamna profesor doctor Coca Dorica, profesor de limba latină,din Grecia antică. Coordonatorul trupei, doamna profesor doctor Coca Dorica, profesor de limba latină,
a găsit acum 17 ani această metodă de predare a culturii și civilizației antice în alt mod decât cel clasic.a găsit acum 17 ani această metodă de predare a culturii și civilizației antice în alt mod decât cel clasic.  

De-a lungul celor 17 ani au adunat numeroase premii de pe la festivalurile din țară, dintre careDe-a lungul celor 17 ani au adunat numeroase premii de pe la festivalurile din țară, dintre care
amintim doar câteva:amintim doar câteva:

Premiul pentru CEL MAI BUN ROL FEMININPremiul pentru CEL MAI BUN ROL FEMININ  
Premiul pentru CELE MAI BUNE COSTUMEPremiul pentru CELE MAI BUNE COSTUME
Premiul pentru CEL MAI BUN FOND SONORPremiul pentru CEL MAI BUN FOND SONOR
Premiul pentru CEA MAI BUNĂ COREGRAFIEPremiul pentru CEA MAI BUNĂ COREGRAFIE  
Elevul IUSTIN COCA – PREMIUL PENTRU DEBUT.Elevul IUSTIN COCA – PREMIUL PENTRU DEBUT.

1. Festival Național de teatru - ANTIC FEST – BUCUREȘTI – 20091. Festival Național de teatru - ANTIC FEST – BUCUREȘTI – 2009  

Premiul II pentru CEL MAI BUN ROL FEMININ PRINCIPALPremiul II pentru CEL MAI BUN ROL FEMININ PRINCIPAL

Premiul I pentru CEL MAI BUN ROL FEMININ PRINCIPALPremiul I pentru CEL MAI BUN ROL FEMININ PRINCIPAL

Premiul I pentru CEL MAI BUN ROL FEMININ PRINCIPALPremiul I pentru CEL MAI BUN ROL FEMININ PRINCIPAL

PREMIUL al II lea CEL MAI BUN ROL FEMININ PRINCIPALPREMIUL al II lea CEL MAI BUN ROL FEMININ PRINCIPAL
PREMIUL al II lea CEL MAI BUN ROL MASCULIN PRINCIPALPREMIUL al II lea CEL MAI BUN ROL MASCULIN PRINCIPAL

MENȚIUNE - cu spectacolul ”Acteea şi Nero”.MENȚIUNE - cu spectacolul ”Acteea şi Nero”.

PREMIUL al III -lea pentru spectacolul ”Nefericirile Fericitului Augustin”PREMIUL al III -lea pentru spectacolul ”Nefericirile Fericitului Augustin”

PREMIUL I - Secţiunea II. Cultură şi civilizaţie greco-romană în transpunere artistică cu piesaPREMIUL I - Secţiunea II. Cultură şi civilizaţie greco-romană în transpunere artistică cu piesa
”Nefericirile Fericitului Augustin”.”Nefericirile Fericitului Augustin”.

2. Festival Internațional de teatru - STAGE – CLUJ – 20172. Festival Internațional de teatru - STAGE – CLUJ – 2017

3. Festival Internațional de teatru - STAGE – CLUJ – 20183. Festival Internațional de teatru - STAGE – CLUJ – 2018

  4. Festival Internațional de teatru - STAGE – CLUJ – 20194. Festival Internațional de teatru - STAGE – CLUJ – 2019

5. Festivalul interjudeţean de teatru pentru elevi „ Ioana Cîcu” – SATU MARE - 20195. Festivalul interjudeţean de teatru pentru elevi „ Ioana Cîcu” – SATU MARE - 2019

6. Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret ''Gr.V.Birlic'' – FĂLTICENI – 20196. Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret ''Gr.V.Birlic'' – FĂLTICENI – 2019

7. Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret ''Gr.V.Birlic'' – FĂLTICENI – 20207. Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret ''Gr.V.Birlic'' – FĂLTICENI – 2020

8. Concurs național de limbi și culturi clasice ”Ecaterina Andreica” – 2021- Universitatea de Vest din8. Concurs național de limbi și culturi clasice ”Ecaterina Andreica” – 2021- Universitatea de Vest din
Timișoara.Timișoara.
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PREMIUL pentru CEL MAI BUN ROL MASCULIN SECUNDARPREMIUL pentru CEL MAI BUN ROL MASCULIN SECUNDAR
PREMIUL pentru PROMOVAREA EDUCAȚIEI ALTERNATIVE PRIN TEATRUPREMIUL pentru PROMOVAREA EDUCAȚIEI ALTERNATIVE PRIN TEATRU

PREMIUL III - Secţiunea II. Cultură şi civilizaţie greco-romană în transpunere artistică cu piesaPREMIUL III - Secţiunea II. Cultură şi civilizaţie greco-romană în transpunere artistică cu piesa
”DIDONA ȘI AENEAS””DIDONA ȘI AENEAS”

9. Festivalul Național de Teatru Tânăr Ora de Teatru – FOCȘANI 20219. Festivalul Național de Teatru Tânăr Ora de Teatru – FOCȘANI 2021  

10. Concurs național de limbi și culturi clasice ”Ecaterina Andreica” – 2022 - Universitatea de Vest10. Concurs național de limbi și culturi clasice ”Ecaterina Andreica” – 2022 - Universitatea de Vest
din Timișoara.din Timișoara.

11. PREMIUL I – Festivalul INTERNAȚIONAL DE TEATRU ”RAMPA TEATRALĂ” – Pașcani –11. PREMIUL I – Festivalul INTERNAȚIONAL DE TEATRU ”RAMPA TEATRALĂ” – Pașcani –
30 OCTOMBRIE 2022.30 OCTOMBRIE 2022.
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  Rolul personajului Valerius înRolul personajului Valerius în
pervertirea morală a lui Augustinpervertirea morală a lui Augustin

                         Cotoi Alexandru
           Colegiul Național ”A. T. Laurian”, Botoșani, 
                                                           Clasa a XI a G                        
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Festivalul de Teatru ”Lyceum” s-a aflat anul acesta la cea de a XXIV- a ediție. An de an, festivalulFestivalul de Teatru ”Lyceum” s-a aflat anul acesta la cea de a XXIV- a ediție. An de an, festivalul
este organizat de Casa de Cultura a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoșani în colaborare cueste organizat de Casa de Cultura a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoșani în colaborare cu
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani. Trupe de teatru din tot județul urcă pe scenă pe parcursul a 4Inspectoratul Școlar Județean Botoșani. Trupe de teatru din tot județul urcă pe scenă pe parcursul a 4
zile, iar Trupa de teatru antic “Katharsis” nu a putut să rateze această ocazie.zile, iar Trupa de teatru antic “Katharsis” nu a putut să rateze această ocazie.  

Juriul acestei editii a fost format din:Juriul acestei editii a fost format din:
Lidia Uja – Actrita la Teatrul „Mihai Eminescu” BotosaniLidia Uja – Actrita la Teatrul „Mihai Eminescu” Botosani
Alexandra Vicol – Actrita la tTeatrul „Mihai Eminescu” BotosaniAlexandra Vicol – Actrita la tTeatrul „Mihai Eminescu” Botosani
Silvia Raileanu – Actrita la Teatrul „Mihai Eminescu” BotosaniSilvia Raileanu – Actrita la Teatrul „Mihai Eminescu” Botosani
prof. Sandu Ana Lacramioara – Inspector Educatie Permanenta si Activitati Extrascolare la I.S.J.prof. Sandu Ana Lacramioara – Inspector Educatie Permanenta si Activitati Extrascolare la I.S.J.
BotosaniBotosani
Alexandru Vasilache – Regizor si Manager la Teatrul „Mihai Eminescu” Botosani, Presedinte alAlexandru Vasilache – Regizor si Manager la Teatrul „Mihai Eminescu” Botosani, Presedinte al
juriului.juriului.

  “TÂRZIU TE-AM IUBIT…” este o adaptare după „Confesiuni” a lui Aurelius Augustinus, realizată,“TÂRZIU TE-AM IUBIT…” este o adaptare după „Confesiuni” a lui Aurelius Augustinus, realizată,
ca și scenografia, regia artistică, costume, fond sonor, coregrafii, de prof. dr. Coca Dorica. Piesa a fostca și scenografia, regia artistică, costume, fond sonor, coregrafii, de prof. dr. Coca Dorica. Piesa a fost
nominalizată la Marele Premiu pentru nominalizată la Marele Premiu pentru CEL MAI BUN SPECTACOLCEL MAI BUN SPECTACOL și  și Trofeul FestivaluluiTrofeul Festivalului de de
Teatru “LYCEUM”, ediția a XXIV-a 2022.Teatru “LYCEUM”, ediția a XXIV-a 2022.  
De asemenea, din cadrul trupei, a fost nominalizată pentru De asemenea, din cadrul trupei, a fost nominalizată pentru Cel Mai Bun Rol Secundar FemininCel Mai Bun Rol Secundar Feminin
Georgiana Vlădeanu, cea care a jucat-o pe Monica în spectacolul “Târziu Te-am iubit”.Georgiana Vlădeanu, cea care a jucat-o pe Monica în spectacolul “Târziu Te-am iubit”.

“Mi-am început călătoria în lumea teatrului cu piesa “Târziu Te-am Iubit”, acum cunoscută sub“Mi-am început călătoria în lumea teatrului cu piesa “Târziu Te-am Iubit”, acum cunoscută sub
numele de ,,Fericirile Nefericitului Augustin", în care am jucat rolul Monicăi, mama Fericituluinumele de ,,Fericirile Nefericitului Augustin", în care am jucat rolul Monicăi, mama Fericitului
Augustin. Pot spune clar că acea piesă îmi va rămâne în inimă și mereu o să îmi amintesc cu drag deAugustin. Pot spune clar că acea piesă îmi va rămâne în inimă și mereu o să îmi amintesc cu drag de
festivalurile și concursurile de teatru la care am participat cu ea. La început, fiind nouă, a fost maifestivalurile și concursurile de teatru la care am participat cu ea. La început, fiind nouă, a fost mai
grea puțin acomodarea, mai ales că trebuia să joc rolul secundar feminin, însă presiunea cea mai maregrea puțin acomodarea, mai ales că trebuia să joc rolul secundar feminin, însă presiunea cea mai mare
a fost faptul că înaintea mea acest rol a fost al unei persoane desăvârșit de talentată în artele actoriei,a fost faptul că înaintea mea acest rol a fost al unei persoane desăvârșit de talentată în artele actoriei,
deci ștacheta era foarte ridicată.“ a povestit Georgiana Vlădeanu.deci ștacheta era foarte ridicată.“ a povestit Georgiana Vlădeanu.  

Festivalul de Teatru ”Lyceum”Festivalul de Teatru ”Lyceum”  
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În perioada 24 – 26 iunie 2022, pe Pietonalul Unirii a avut loc Festivalul Transfrontalier alÎn perioada 24 – 26 iunie 2022, pe Pietonalul Unirii a avut loc Festivalul Transfrontalier al
Diversității Culturale.Diversității Culturale.
Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Botoșani în cadrul proiectului „Întoarcere laEvenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Botoșani în cadrul proiectului „Întoarcere la
rădăcinile noastre comune”, implementat în cadrul Programului Operațional Comun România-rădăcinile noastre comune”, implementat în cadrul Programului Operațional Comun România-
Ucraina 2014-2020.Ucraina 2014-2020.

Programul festivalului a inclus tot felul de momente artistice de la ateliere de artă, la expoziții foto,Programul festivalului a inclus tot felul de momente artistice de la ateliere de artă, la expoziții foto,
momente susținute de Filarmonica „George Enescu” Botoșani și de artiști reprezentativi din Româniamomente susținute de Filarmonica „George Enescu” Botoșani și de artiști reprezentativi din România
și Ucraina, dar și piese de teatru și spectacole de dansuri. Trupa de teatru antic “Katharsis” a fostși Ucraina, dar și piese de teatru și spectacole de dansuri. Trupa de teatru antic “Katharsis” a fost
prezentă la acest festival, desigur alături și de Trupa de Dans Grecesc, ambele coordonate de prof. dr.prezentă la acest festival, desigur alături și de Trupa de Dans Grecesc, ambele coordonate de prof. dr.
Coca Dorica.Coca Dorica.  

“În cadrul Festivalul Transfrontalier al Diversității Culturale, organizat de Primăria Botoșani, am fost“În cadrul Festivalul Transfrontalier al Diversității Culturale, organizat de Primăria Botoșani, am fost
invitați să reprezentăm comunitatea greacă din Botoșani. Deși, în orașul nostru, nu există filială ainvitați să reprezentăm comunitatea greacă din Botoșani. Deși, în orașul nostru, nu există filială a
Uniunii Elene din România, totuși noi studiem, ca opțional, limba neogreacă, participăm din 2011 laUniunii Elene din România, totuși noi studiem, ca opțional, limba neogreacă, participăm din 2011 la
Olimpiadele Naționale și Internaționale de Neogreacă - chiar anul acesta am avut-o pe eleva RalucaOlimpiadele Naționale și Internaționale de Neogreacă - chiar anul acesta am avut-o pe eleva Raluca
Vasilciuc calificată, cu nota 10, la Olimpiada Internațională de Neogreacă - și avem, din 2009, o trupăVasilciuc calificată, cu nota 10, la Olimpiada Internațională de Neogreacă - și avem, din 2009, o trupă
de dans grecesc.” a declarat doamna profesoară Coca Dorica.de dans grecesc.” a declarat doamna profesoară Coca Dorica.  

De asemenea, la invitația Primăriei Botoșani, Trupa de teatru antic “Katharsis” a jucat piesa de teatruDe asemenea, la invitația Primăriei Botoșani, Trupa de teatru antic “Katharsis” a jucat piesa de teatru
“Nefericirile Fericitului Augustin!”“Nefericirile Fericitului Augustin!”

“Mulțumim pentru invitație, a fost o onoare să fim invitați alături de Teatrul ”Vasilache” și Teatrul“Mulțumim pentru invitație, a fost o onoare să fim invitați alături de Teatrul ”Vasilache” și Teatrul
”M. EMINESCU”- Botoșani! Bravo, copii, vacanța voastră e presărată cu activități extraordinare!”, a”M. EMINESCU”- Botoșani! Bravo, copii, vacanța voastră e presărată cu activități extraordinare!”, a
mai transmis doamna Coca Dorica, coordonatoarea trupei.mai transmis doamna Coca Dorica, coordonatoarea trupei.

Festivalul Transfrontalier al 
Diversității Culturale
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În ceea ce mă privește, tot ce ține de limba latină, a început printr-un simplu " hai să ne înscriem șiÎn ceea ce mă privește, tot ce ține de limba latină, a început printr-un simplu " hai să ne înscriem și
noi la centrul de excelență, cât de greu poate să fie? " de la colega mea de bancă.noi la centrul de excelență, cât de greu poate să fie? " de la colega mea de bancă.  
După două-trei luni, am descoperit că acel ironic " cât de greu poate să fie ", poate de fapt să fieDupă două-trei luni, am descoperit că acel ironic " cât de greu poate să fie ", poate de fapt să fie
foarte greu, mai ales dacă îți dorești să participi la concursuri naționale sau internaționale.foarte greu, mai ales dacă îți dorești să participi la concursuri naționale sau internaționale.  

Este nevoie de multă muncă, implicare, de mult timp și efort depus.Este nevoie de multă muncă, implicare, de mult timp și efort depus.  
Țin minte, cred că nici nu voi putea uita, câte ore stăteam zilnic și lucram împreună cu doamnaȚin minte, cred că nici nu voi putea uita, câte ore stăteam zilnic și lucram împreună cu doamna
profesor doctor Coca Dorica. Înainte de " Certamen Ovidianum Sulmonense 2022 " ajungeam săprofesor doctor Coca Dorica. Înainte de " Certamen Ovidianum Sulmonense 2022 " ajungeam să
stăm, ca să traducem din scrierile lirice ale marelui poet Publius Ovidius Naso, 12 ore în fiecare zi,stăm, ca să traducem din scrierile lirice ale marelui poet Publius Ovidius Naso, 12 ore în fiecare zi,
inclusiv sâmbăta și duminica, zile în care toți prietenii mei ieșeau prin oraș, dar eu stăteam șiinclusiv sâmbăta și duminica, zile în care toți prietenii mei ieșeau prin oraș, dar eu stăteam și
învățam la latină. Acest lucru mi se părea, pe moment, nedrept, dar s-a dovedit că tot ce am dat,învățam la latină. Acest lucru mi se părea, pe moment, nedrept, dar s-a dovedit că tot ce am dat,
am primit înapoi, poate chiar mai mult decât m-aș fi așteptat vreodată.am primit înapoi, poate chiar mai mult decât m-aș fi așteptat vreodată.
Călătoria în Italia, pentru premiere, mai precis în Sulmona, orașul unde s-a născut poetul Ovidius,Călătoria în Italia, pentru premiere, mai precis în Sulmona, orașul unde s-a născut poetul Ovidius,
"tenerorum lusor amorum" a fost văzută, atât de mine, cât și de doamna profesor, drept o răsplată"tenerorum lusor amorum" a fost văzută, atât de mine, cât și de doamna profesor, drept o răsplată
pentru lunile de muncă, drept "momentul nostru de relaxare și de liniște".pentru lunile de muncă, drept "momentul nostru de relaxare și de liniște".  

Când am ajuns în Sulmona, am avut parte de cea mai frumoasă și neașteptată primire. ToțiCând am ajuns în Sulmona, am avut parte de cea mai frumoasă și neașteptată primire. Toți
președinții și directorii ne cunoșteau, ne complimentau și ne-au făcut să ne simțim apreciate pentrupreședinții și directorii ne cunoșteau, ne complimentau și ne-au făcut să ne simțim apreciate pentru
efortul depus și și timpul acordat ca să ajungem "la ei acasă".efortul depus și și timpul acordat ca să ajungem "la ei acasă".  
Într-una din zile am avut parte și de un tur al orașului vechi, unde Ovidius și-a petrecut anii dinÎntr-una din zile am avut parte și de un tur al orașului vechi, unde Ovidius și-a petrecut anii din
viață, până a fost exilat în Tomis, Constanța de astăzi. Pentru mine, pot spune că este un paradoxviață, până a fost exilat în Tomis, Constanța de astăzi. Pentru mine, pot spune că este un paradox
faptul că eu m-am simțit atât de bine și atât de fericită în țara de proveniență a lui Ovidius, în timpfaptul că eu m-am simțit atât de bine și atât de fericită în țara de proveniență a lui Ovidius, în timp
ce el s-a simțit atât de trist, prin urmare, a suferit enorm, în Tomis, Constanța de azi, unde a și scrisce el s-a simțit atât de trist, prin urmare, a suferit enorm, în Tomis, Constanța de azi, unde a și scris
"Tristele” și ”Ponticele ", accentuând trăirile sale puternice de angoasă și de sufocare."Tristele” și ”Ponticele ", accentuând trăirile sale puternice de angoasă și de sufocare.  

Prin intermediul premiului pe care l-am câștigat, pentru CEA MAI BUNĂ TRADUCERE, potPrin intermediul premiului pe care l-am câștigat, pentru CEA MAI BUNĂ TRADUCERE, pot
spune cu mândrie, chiar dacă sunt din România, "Sulmo mihi patria est!".spune cu mândrie, chiar dacă sunt din România, "Sulmo mihi patria est!".
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La Sulmona, împreună cu
directorii Colegiului

Național „A. T. Laurian”



“ Nu am reușit să am contact cu trupa de dans grecesc până în clasa a XI-a,
fiind la un profil real și neavând timp extrem de mult. După ce m-am
transferat la un profil uman, unde totul părea a fi mai lejer și urma să am mai
mult timp liber, m-am întâlnit cu doamna profesor Coca Dorica și am auzit că
urmează să organizeze preselecții pentru a intra în trupa de dans grecesc. Mi-
am făcut curaj și m-am gândit “De ce nu?”. Culmea a fost că după prima mea
repetiție, am avut și spectacol (urmatoarea zi). Mi-a plăcut foarte mult! Și
încă îmi place! Am ajuns să cunosc și să mă împrietenesc cu persoane
minunate, am fost cu trupa  în Grecia și a fost superb! Am luat parte la multe
spectacole. În cadrul unuia dintre ele, care a avut loc la Gura Homorului, am
avut ocazia să îi cunoaștem pe cei de la Greek4U, pe care atât doamna
profesor, cât și noi, îi adorăm. Cred că doamna profesor Coca Dorica este cel
mai bun exemplu de relație elev-profesor! Este minunată! Totul se datorează
dumneaei”.

Trupa de Dans Grecesc a avut, asemenea Trupei de teatru antic, un an plin de activități
frumoase. O mulțime de reprezentații la diferite spectacole, festivaluri, și nu numai.
Excursia în Grecia a încântat toții membrii trupei, așa cum ne-a povestit și Albertina Turtă: 

Dans grecesc la BotoșaniDans grecesc la Botoșani
și nu numai!și nu numai!
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Cu Greek4U la Gura Humorului

 

Cu Evantia în  Thassos - Grecia 
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“A fost o onoare pentru noi să găzduim Concursul Național de Limba Latină Ovidianun! Multă“A fost o onoare pentru noi să găzduim Concursul Național de Limba Latină Ovidianun! Multă

muncă, foarte multe emoții, puține ore de somn, dar toate au fost răsplătite prin premiile obținutemuncă, foarte multe emoții, puține ore de somn, dar toate au fost răsplătite prin premiile obținute

de elevii noștri: Premiul I - Sebastian-Michael Șaguna, Mențiuni M. E. - Denis Cucu, Premiide elevii noștri: Premiul I - Sebastian-Michael Șaguna, Mențiuni M. E. - Denis Cucu, Premii

Speciale - Daria Hazaparu, Paula Dimitriu și Amalia Hnatiuc. Tot în cadrul festivității de premiereSpeciale - Daria Hazaparu, Paula Dimitriu și Amalia Hnatiuc. Tot în cadrul festivității de premiere

a fost felicitată de către președintele executiv al Comisiei Naționale, Alexandru Dudău, elevaa fost felicitată de către președintele executiv al Comisiei Naționale, Alexandru Dudău, eleva

Veronica Ciornea, premianta noastră la Certamen Ovidianum Sulmonense, Italia, aprilie 2022“ aVeronica Ciornea, premianta noastră la Certamen Ovidianum Sulmonense, Italia, aprilie 2022“ a

declarat doamna prof. dr. Coca Dorica.declarat doamna prof. dr. Coca Dorica.
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A TRECUT DEJA UN AN DE MĂREȚIE,A TRECUT DEJA UN AN DE MĂREȚIE,
DE LA ACEL FEERIC SEPTEMBRIE,DE LA ACEL FEERIC SEPTEMBRIE,
CÂND PE POARTA DRAGULUI LAURIAN,CÂND PE POARTA DRAGULUI LAURIAN,
AM PĂȘIT CA UN BRAV ȘI MÂNDRU AURELIAN!AM PĂȘIT CA UN BRAV ȘI MÂNDRU AURELIAN!
  
ȘI CA UN FULGER MI-AU VENIT ÎN MINTE,ȘI CA UN FULGER MI-AU VENIT ÎN MINTE,
ACELE EMOȚIONANTE ȘI INTENSE CLIPEACELE EMOȚIONANTE ȘI INTENSE CLIPE
CÂND DE LA EXAMEN AM IEȘITCÂND DE LA EXAMEN AM IEȘIT
CU MINTEA ȘI CU SUFLETUL DE EMOȚIE TOPIT!CU MINTEA ȘI CU SUFLETUL DE EMOȚIE TOPIT!

PLIN DE SPERANȚĂ ȘI ENTUZIASM AM TRECUTPLIN DE SPERANȚĂ ȘI ENTUZIASM AM TRECUT
PE PRAGUL UNICEI ”ȘCOLIȚE”, CA UN NECUNOSCUT,PE PRAGUL UNICEI ”ȘCOLIȚE”, CA UN NECUNOSCUT,
ȘI M-AM TREZIT CUM ÎN GÂND EU ÎMI SPUNEAM:ȘI M-AM TREZIT CUM ÎN GÂND EU ÎMI SPUNEAM:
”BINE TE-AM GĂSIT, DRAGUL MEU LAURIAN!””BINE TE-AM GĂSIT, DRAGUL MEU LAURIAN!”

ACEL BRAV ȘI MÂNDRU AURELIAN,ACEL BRAV ȘI MÂNDRU AURELIAN,
CUM DE ACASĂ EU ÎMI SPUNEAM,CUM DE ACASĂ EU ÎMI SPUNEAM,
  ACUM E PLIN ȘI COPLEȘIT DE GÂNDURIACUM E PLIN ȘI COPLEȘIT DE GÂNDURI
ȘI INVADAT ÎN SUFLET DE UN ROI DE FLUTURI!ȘI INVADAT ÎN SUFLET DE UN ROI DE FLUTURI!

ȘI LUMEA MAGICĂ A LAURIANULUI MI S-A DESCHISȘI LUMEA MAGICĂ A LAURIANULUI MI S-A DESCHIS
CU MÂNDRE TAINE CE VIITORUL MI-AU RESCRIS,CU MÂNDRE TAINE CE VIITORUL MI-AU RESCRIS,
SPRE ÎNALTE ȘI INFINITE CULMI ALE ȘTIINȚEISPRE ÎNALTE ȘI INFINITE CULMI ALE ȘTIINȚEI
M-A PROPULSAT CA UN UNIC DAR AL CREDINȚEI.M-A PROPULSAT CA UN UNIC DAR AL CREDINȚEI.
  

Dragul meu Laurian,Dragul meu Laurian,
  

                Eric Lungu, 
Clasa a VI-a A,

Colegiul Național ”A.T. Laurian”, 
Botoșani.
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A FOST ODATĂ, CA NICIODATĂ,A FOST ODATĂ, CA NICIODATĂ,
ÎNTR-O NOAPTE DESTUL DE USCATĂ,ÎNTR-O NOAPTE DESTUL DE USCATĂ,
DOI BĂTRÂNI CE SE ARATĂ,DOI BĂTRÂNI CE SE ARATĂ,
LA UȘA CEA SĂRACĂ.LA UȘA CEA SĂRACĂ.

FILEMON ȘI BAUCIS,FILEMON ȘI BAUCIS,
I-AU PRIMIT ȘI S-AU DECIS,I-AU PRIMIT ȘI S-AU DECIS,
SĂ LE DEA O MASĂ BUNĂ,SĂ LE DEA O MASĂ BUNĂ,
FĂRĂ SĂ SPUNĂ VREO MINCIUNĂ.FĂRĂ SĂ SPUNĂ VREO MINCIUNĂ.

EI CHIAR DACĂ ERAU SĂRACI,EI CHIAR DACĂ ERAU SĂRACI,
N-AI PUTEA SĂ NU ÎI PLACI,N-AI PUTEA SĂ NU ÎI PLACI,
CĂ AJUTĂ MULTĂ LUME,CĂ AJUTĂ MULTĂ LUME,
AȘTEPTÂNDU-I CU INIMI BUNE.AȘTEPTÂNDU-I CU INIMI BUNE.

ȘI IATĂ CĂ ACEI SĂRACI.ȘI IATĂ CĂ ACEI SĂRACI.
ZEUS ȘI HERMES ERAU.ZEUS ȘI HERMES ERAU.
IAR CUM PE AMÂNDOI NU-I DISPLACI,IAR CUM PE AMÂNDOI NU-I DISPLACI,
O DORINȚĂ CONSIDERAU CĂ AVEAU.O DORINȚĂ CONSIDERAU CĂ AVEAU.

NU CONTA CE ERA,NU CONTA CE ERA,
AUR, TINEREȚEA SAU FRUMUSEȚEA.AUR, TINEREȚEA SAU FRUMUSEȚEA.
DAR FILEMON ȘI BAUCIS,DAR FILEMON ȘI BAUCIS,
SĂ MOARĂ ÎMPREUNĂ AU DECIS.SĂ MOARĂ ÎMPREUNĂ AU DECIS.

ȘI DORINȚA A FOST RESPECTATĂ,ȘI DORINȚA A FOST RESPECTATĂ,
PE DEASUPRA O CASĂ CA O RECOMPENSĂ LE-A FOST DATĂ.PE DEASUPRA O CASĂ CA O RECOMPENSĂ LE-A FOST DATĂ.
UN TEMPLU MARE ȘI FRUMOS,UN TEMPLU MARE ȘI FRUMOS,
CU O STATUIE A LUI ZEUS GRANDIOS.CU O STATUIE A LUI ZEUS GRANDIOS.

                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                          

Baucis și FilemonBaucis și Filemon                              
               Lujinsche Rareș, Clasa a VI -a,

                                   Colegiul Național ”A. T. Laurian”, Botoșani.
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FILEMON ȘI BAUCIS VORBEAU CU VECINII,FILEMON ȘI BAUCIS VORBEAU CU VECINII,
CÂND NIȘTE DUNGI RECI TREC CA RĂDĂCINII.CÂND NIȘTE DUNGI RECI TREC CA RĂDĂCINII.
EI DEJA ȘTIAU CE SE ÎNTÂMPLA.EI DEJA ȘTIAU CE SE ÎNTÂMPLA.
LE VENISE ÎN VIZITĂ MOARTEA.LE VENISE ÎN VIZITĂ MOARTEA.

MULTE VORBE ȘI-AU SPUS,MULTE VORBE ȘI-AU SPUS,
DAR DIN PĂCATE S-AU STINS.DAR DIN PĂCATE S-AU STINS.
BAUCIS S-A TRANSFORMAT ÎNTR-UN COPAC FRUMOS DE NESPUS,BAUCIS S-A TRANSFORMAT ÎNTR-UN COPAC FRUMOS DE NESPUS,
IAR FILEMON ÎNTR-UN POM PUTERNIC ȘI S-AU CUPRINS.IAR FILEMON ÎNTR-UN POM PUTERNIC ȘI S-AU CUPRINS.
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  TU, LEGENDĂ PREA MĂRITĂ,TU, LEGENDĂ PREA MĂRITĂ,
  ROMA ANTICĂ SLĂVITĂROMA ANTICĂ SLĂVITĂ
  CE-AI NĂSCUT MITOLOGIICE-AI NĂSCUT MITOLOGII  
  EȘTI SLĂVITĂ-N CER ȘI-N STELEEȘTI SLĂVITĂ-N CER ȘI-N STELE
  CU AL TĂU LATIN POPORCU AL TĂU LATIN POPOR  
  VECHI DE MII DE ANI DE ZILEVECHI DE MII DE ANI DE ZILE  
  AI LUPTAT ÎN GER ȘI CU DUREREAI LUPTAT ÎN GER ȘI CU DURERE
  PENTRU A APĂRA CE ȚIE-ȚI APARȚINE.PENTRU A APĂRA CE ȚIE-ȚI APARȚINE.

  ZEI ȘI ZEI TE-AU APĂRATZEI ȘI ZEI TE-AU APĂRAT  
  ȘI ÎN ROMA AU LUPTATȘI ÎN ROMA AU LUPTAT  
  MARI RĂZBOINICI AU CREATMARI RĂZBOINICI AU CREAT
  CE-AU LUPTAT ȘI EI FĂRĂ MILĂ SAU FOBIECE-AU LUPTAT ȘI EI FĂRĂ MILĂ SAU FOBIE  
  ÎN SPERANȚA PĂCIIÎN SPERANȚA PĂCII  
  LUPTA LOR FIIND O RAZĂLUPTA LOR FIIND O RAZĂ
  ÎN SPERANȚA LUMII-NTREGI.ÎN SPERANȚA LUMII-NTREGI.

  NOI DE TINE N-AM UITATNOI DE TINE N-AM UITAT
  ROMA VECHE CARE MERGI, ÎNCĂ ÎNAINTEROMA VECHE CARE MERGI, ÎNCĂ ÎNAINTE  
  PRIN MINTEA NOASTRĂ TU ALERGIPRIN MINTEA NOASTRĂ TU ALERGI
  PENTRU A SPUNE LUMII SFINTEPENTRU A SPUNE LUMII SFINTE  
  TOT CE AI TRĂITTOT CE AI TRĂIT
  CU ALE TALE ULTIME CUVINTE.CU ALE TALE ULTIME CUVINTE.

Roma cea veșnic aprinsăRoma cea veșnic aprinsă
  

Bonceag Ayanna-Gabriela
Clasa a VI a A

Colegiul Național ”A. T. Laurian”, Botoșani
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Vox DiscipuliVox Discipuli

                   Platon Iarina, 
                  Clasa a IX a F

                         Colegiul Național ”A. T. Laurian”, 
                          Botoșani
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Vox DiscipuliVox Discipuli
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Veni, vidi, viciVeni, vidi, vici
  

Sebastian-Michael Șaguna,
 Colegiul Național "A.T.Laurian"
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