Dragi elevi, stimaţi profesori, onorată asistenţă,
Perioada vacanţei de primăvară este încărcată de strălucirea olimpiadelor naţionale,
evenimente de excelenţă, care facilitează o întrecere de bun augur între elevii capabili de performanţe
înalte din învăţământul preuniversitar din România.
Competiţia este, în primul rând, cu voi înşivă, apoi cu ceilalţi, astfel încât după concurs
fiecare să devină mai bun şi mai capabil de a progresa către potenţialul intelectual maxim.
Ministerul Educaţiei Naţionale din România asigură tuturor elevilor din această categorie şansa
de a aprofunda domeniile pentru care au vocaţie şi la care învaţă cu plăcere şi cu rezultate de
excepţie.
Disciplina la care voi faceţi performanţă contribuie la coerenţa universului cognitiv, dând un
semnal pozitiv în privinţa viitorului vostru. Cu atât mai mult, pasiunea pe care o aveţi pentru
cunoaşterea aprofundată a unui domeniu şi performanţele pe care le atingeţi reprezintă o garanţie că
vă poziţionaţi, cu adevărat, în rândul elitei generaţiei voastre.
Sunt convins că activitatea susţinută de pregătire pentru olimpiadă v-a structurat gândirea,
oferindu-vă o perspectivă clară asupra traseului profesional pe care îl veţi desăvârşi academic, prin
studiile universitare.
Ministerul Educaţiei Naţionale asigură, prin lege, cadrul în care excelenţa să se configureze ca
un reper al calităţii învăţământului românesc, ale cărui perfomanţe vin să marcheze corect direcţiile
europene în educaţie, pe care România le urmează, ca ţară integrată în spaţiul comunitar, de la 1
ianuarie, 2007.
Dragi elevi, vă doresc inspiraţie şi seninătate, iar podiumul să vă primească generos şi cald,
pentru că toţi cei care vă aflaţi la etapa nţională a olimpiadei îl meritaţi.
Părinţilor voştri şi profesorilor le doresc împliniri spirituale şi puterea de a vă fi modele în
devenirea voastră.
Şi pentru că acest timp este unul fast, încărcat de sacralitate, vă urez Sărbători cu lumină în
suflet şi strălucire olimpică pentru a reprezenta cu onoare şcoala românească în context european.

Valentin Popa
Ministrul Educaţiei Naţionale
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Pledoarie pentru o Românie olimpică
conf. univ. dr. Mina-Maria Rusu,
Inspector General MEN

Într-un timp care curge dinspre cultură și se pierde în civilizația
mileniului III, matricea spirituală a Antichității rămâne un reper
valoric pentru dezvoltarea părții afective a ființei noastre. Singura
care se poziționează în zona perenului în raport cu trecătoarea viață
biologică! Să ne întoarcem gândul spre limpezire, în vremurile
străvechi, când umanitatea își punea piatra de temelie a unui destin unificator, cultural, în mijlocul naturii
complexe și perene. Un spațiu clasic, în care rigoarea științelor a coexistat, în deplină armonie, cu
libertatea artelor - antichitatea greco-latină! Bătr ânul continent al Eur opei a devenit astfel matca unei
simbioze fără egal între cultură și civilizație, componente complementare ale umanității, în aspirația către
peren și autentic.
Acolo, în spațiul geografic meridional, unde pământurile și marea s-au împletit consfințind două
dintre elementele primordiale pentru nașterea Universului mundan - pământul și apa - a venit ființa
umană, dăruită cu rațiune și suflet, adăugându-le, spre echilibru și veșnicie - focul și cerul. Căldura
sentimentelor și aspirația către înalt au configurat, fără putință de tăgadă, zona libertății omului - trestie
gânditoare, arzând intens pe unitate de timp și sporindu-se astfel cu prerogativele Creatorului. În locul
acesta ales, unde pământul și apa au plămădit omul, divinitatea a lăsat sămânța creației să rodească și
astfel a dăruit omenirii harul de a înțelege că a trăi nu are doar conotația cronologică, supusă trecătorului,
ci și pe aceea rodnică, a verbului a crea. Autenticitatea este un reper al umanității, de peste timp și
timpuri. Dominanta modelatoare a lumii antice a costruit Europa de astăzi, în expresia comunitară, ca
formulă istorică a perenității - aspirație și sens, menite să învingă efemerul și să pună în locul acestuia
valorile universale: binele, frumosul, adevărul, dreptatea.
Cu aceste aspirații, școala românească a ales să-și obișnuiască elevii, astfel încât personalitatea lor
să aibă repere stabile în arhetipul cultural al umanității, inserându-se corect și armonios în dinamica lumii
moderne. Voi, cei formați în tiparele solide ale culturii clasice, sunteți, pentru idealul școlii
contemporane, etalon al valorii. Profilul vostru intelectual, definit prin muncă și în deplin acord cu
vocația profesorilor voștri, reprezintă, pentru ceilalți elevi, un model din interiorul generației tinere și
pentru împlinirea ei.
Am certitudinea că, în viitorul apropiat, voi, olimpicii la limbi clasice, vă veți poziționa social în
zona de vârf a valorilor generației voastre, argumentând, cu propriul destin intelectual, rolul culturii
clasice pentru înnobilarea ființei umane, prin educație. Recunoașterea voastră la nivel internațional este
un argument de prim rang în demonstrarea egalității între deplinătatea umană și cultura clasică. Voi nu
sunteți simple nume în catalog, ci aveți aura identității ca expresie a voinței divine potrivit căreia fiecare
om este unic.
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Marea mea satisfacție este că, deși latina nu e o disciplină intens studiată în școală, elevii cu reală vocație
intelectuală o aleg spre a-și certifica destinul. La olimpiada de limbi clasice, elevii nu vin din obligație, ci
din plăcerea cunoașterii profunde a lumii din jur și a universului interior. Acest aspect esențial m-a
determinat să susțin performanța voastră și să vă sprijin, cu toată implicarea instituțională și personală, să
demonstrați Europei moderne că România are, în genetica nației, filonul clasic, prin cei aleși să-l poarte
în propriul destin ca pe un blazon nobiliar.
Indiferent de timp și de timpuri, viețuirea spirituală în spațiul culturii clasice va păstra nealterate
valoarea, calitatea umană, identitatea. Iubirea voastră pentru limbile clasice este o formă discretă,
intelectuală, de a vă exprima, cu eleganță, patriotismul. Vă consider, dragii mei - elevi și profesori adevărații ambasadori ai românității cu străvechi ancore în romanitate și în elenism. Prin dragostea
voastră pentru limbile clasice, limba română își păstrează linia distilată și limpede, într-o lume modernă
tulburată din ce în ce mai mult de nonvaloare.
Să dăm cezarului ce i se cuvine și să rostim - fiecare - numele elevilor și ale profesorilor care au
contribuit, an de an, la sporirea prestigiului internațional al României olimpice. Tentația de a deschide
acum șirul lung al acestora nu-mi dă pace, dar mi-o înving, retrăgându-mă în respect și prețuire, și vă las
pe voi să faceți acest exercițiu de admirație care vă va ajuta să deveniți voi înșivă, raportându-vă la
modele. Sunt convinsă că numele lor, rostite discret cu vocea sufletului, vor rămâne, în timp, nu doar
nobile amintiri ale școlii de calitate, ci și valori autentice ale acesteia, reper la care și cei ce vă vor urma
se vor raporta, în devenirea lor intelectuală.
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OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE—ARAD, 2018

Dragi elevi, stimaţi profesori, onorată asistenţă,

Între două sărbători sacre, elevii olimpici ai României aduc primăvara în sufletul nostru, prin
bucuria de a se întrece la olimpiadele naţionale, făcând astfel ca şirul acestora, început în Grecia antică,
să reprezinte un drum în lumina cunoaşterii, adevărului, frumosului, artelor şi literaturii. Sunt mândru de
voi, dragi elevi eminenţi ai acestei ţări, care străjuiţi renumele şcolii noastre în România şi în Europa
unită, după modelul antichităţii greco-latine.
Pentru că vă apreciez inteligenţa şi sârguinţa, am propus de la tribuna Parlamentului — şi am
transformat apoi în lege ca răsplată pentru laurii olimpici — să vă fie susţinută şi prin bursa Meritul
olimpic. Şi, de la aceeaşi tribună, am propus şi i-am convins pe colegii mei să aveţi un loc garantat la
facultate, dacă aţi urcat pe podiumul olimpiadelor naţionale şi internaţionale. Meritaţi respectul şi
recunoaşterea societăţii tocmai pentru că a deveni olimpic pentru voi a însemnat a munci fără zăbavă, a
lupta cu greutatea unor biblioteci şi a vă sacrifica timpul liber pentru a cuceri podiumul.
Disciplinele la care voi faceţi performanţă sunt cele care dau coerenţă culturii umaniste şi
fundamentează studierea ştiinţelor, deoarece Antichitatea greco-romană a dat umanităţii mari
personalităţi care au modelat cunoaşterea complexă a lumii, prin savanţi care au pus bazele filosofiei,
matematicii, fizicii, artelor, literaturii. Trebuie să-i amintim pe Platon, Aristotel, Pitagora, Socrate, alături
de un lung şir de oameni de ştiinţă şi cultură care şi-au legat numele de evoluţia cunoaşterii umanităţii.
Aceştia sunt marii clasici ai omenirii, la care ne raportăm ca la nişte repere ce fixează coordonatele
arhetipului universal.
Cu atât mai mult, pasiunea pe care o aveţi pentru limbile clasice reprezintă o garanţie că vocaţia
intelectuală vă este proprie şi că vă poziţionaţi, cu adevărat, în elita generaţiei voastre. Modelul
antichităţii greco-latine este cel pe care Uniunea Europeană l-a preluat reconfigurându-l în istoria recentă
a bătrânului continent. Sunt convins că limbile clasice v-au structurat gândirea şi v-au oferit o perspectivă
clară asupra traseului vostru profesional pe care-l veţi desăvârşi academic, prin studiile universitare.
Vă doresc împliniri spirituale şi strălucire olimpică pentru a reprezenta cu onoare şcoala românească în
context european, alături de colegii voştri care fac performanţă la olimpiada naţională şi internaţională de
neogreacă.
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In-templatio...
prof. univ. dr. Dan Negrescu,
Facultatea de Litere, Universitatea de Vest, Timișoara

...adică intrarea în templu, adică întâmplarea deloc … întâmplătoar e, hazar dată
adică, face să ne aflăm și în acest an centenar la
o competiție pro domo Latina care, paradoxal
sau nu, ar fi inexistentă fără limba lui
centenarium, căci nu sărbătorim sutarul, ci
centenarul.
Adaug și că nu suntem la olimpiada
de latină sau clasice, cum o numesc unii
necunoscători; iar aceasta pentru că olimpiada era la greci perioada de patru ani dintre două întreceri
olimpice, în timp ce noi, grație zeilor de odinioară, dar și mulțumită Atotputernicului care ne veghează în
această Săptămână, mai îndurerat poate, ne întrecem anual cu o statornicie de legionari care trebuie să
cucerească lumea, căci, cum spune Blaga, ei au creat drumurile care reprezintă filosofia romană.
Urmându-ne deci via Romana, ar trebui să nu mai avem temeri pornite din stupide întrebări precum
„la ce mai e bună latina?” Răspunsul e simplu: la toate, dacă o cunoști. Sau: de ce suntem noi aici, la
concursul național de latină? Pentru că suntem unicii garanți ai supraviețuirii noastre. Să fie o întâmplare
că proclamația de Unire pe care o centenăm anul acesta a fost lecturată de un cardinal unit cu Roma? Da,
e o în-tâmplare, adică o intrare în tâmpla istoriei.
Dar să nu ne îmbătăm cu minciuna frumuseții istorice: parafrazându-l pe un clasicist care spunea că
„atunci când va muri ultimul om liber va muri și tragedia greacă” (Guy Rachet), cu deplină conștiință
afirm că atunci când maliția va învinge, eliminând ultima oră de limba latină, va muri și (paradoxal) cel
mai latin popor.
Deci, suntem aici pentru că Imperiul ne-a făcut aici și pentru ca barbaria să nu ne învăluie din nou;
în anii `50, o distinsă profesoară de latină, se numea Maria Pârlog, chemată de fostul ei coleg de latină,
profesorul Bledy, arădean, deloc întâmplător, fratele ilustrului paroh arădean cu același nume desigur,
mergea în seara de Ajun de Crăciun, în curtea Liceului piarist din Timișoara spre a culege cărțile de latină
și incunabulele aruncate pe fereastră în aceeași zi de o haită de descreierați; după corecția fizică încasată,
Bledy nu avea ce face, așa că speranța i-a rămas în tânăra colegă. Ca totul să fie împlinit de Crăciun, a și
nins una bună, așa că selecția s-a făcut noaptea scormonind zăpada.
Ce a rezultat din toată întâmplarea deloc vecină cu templul de data aceasta sau cu tâmpla? Peste
zeci de ani, o proză pe care am intitulat-o Horatius sub nămeți.
Pentru ca asemenea barbarii să nu se mai întâmple, să fim în fiecare an trecători pe sub nevăzutul
arc de triumf al Imperiului, dacă nu imperialiști, măcar imperiali. Poate că uneori putem fi și învinși, dar
tot ei ne învață că există și o Gloria victis! Chiar și pentru cei care luptă A d maiorem Latinae gloriam!
Noi reprezentăm proba cea mai perenă.
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Gânduri de început
conf. dr. Theodor Georgescu,
Universitatea din București

Deși Olimpiada de Limbi Clasice pare o singură întâlnire a
clasiciștilor, aș spune că ea este mai degrabă prilejul unei triple
întâlniri. Mai întâi, întâlnirea cu celălalt. Fiecare dintre noi, preocupat
de studierea antichității, într-o lume prea grăbită să-și trăiască haotic
prezentul, se poate simți la un moment dat singur și „inadecvat”
printre cei care-l privesc ca pe o prezență „exotică”. Adunarea la un
loc a clasiciștilor, profesori și elevi deopotrivă, este ca o gură de
oxigen absolut necesară pentru a confirma că valori comune ne unesc
mai puternic decât ne smintesc vremurile noastre.
În al doilea rând, Olimpiada înseamnă (re)întâlnirea cu autorii greci și latini. A te apleca, fie și
pentru câteva ore, asupra textelor lui Platon, Xenophon, Caesar sau Cicero este un lux, de care trebuie
să fim mereu conștienți că nu au parte decât foarte puțini. Și aici nu este vorba de acumularea unor
cunoștințe, ci de scânteia pe care o poate aprinde în noi contactul cu mințile cele mai ascuțite. Vorba lui
Plutarh, „mintea nu este un recipient ce trebuie umplut, ci un lemn ce trebuie aprins”. În al treilea rând,
și poate lucrul cel mai important, este o întâlnire cu sinele. Singur în fața unui text grecesc sau latinesc,
ești ca în fața unei oglinzi. La început abia te distingi, cu timpul îți vezi mai bine contururile, pentru ca,
după ani de privit, să te vezi din ce în ce mai clar și să te luminezi în fața frumuseții pe care o descoperi
acolo unde altădată nu vedeai nimic.

Basorelief, reprezentând o scenă de educaţie din perioada Romei antice.
8

Mesajul Domnului Inspector General Şcolar,
prof. Claudius Mladin

Dragii noștri oaspeți,
Ne bucurăm nespus să vă avem la Arad în aceste zile
de primăvară timpurie, plini de emoția unei competiții
naționale importante.
Ați dat curs unei invitații provocatoare lansată de
profesorii voștri, aceea de a vă dedica ore și ore de studiu
limbilor clasice. Dar ați primit provocarea și, după multă
muncă, ați primit bucuria succesului în zonele de unde
veniți. Acum urmează întâlnirea cu cei mai buni. Cei care sau pregătit intens, care sunt gata a face dovada iubirii
limbilor clasice, dovada interesului față de acest domeniu de excepție. Da, sunteți deosebiți prin
preocupările voastre deosebite: ați înțeles că nu putem trăi în afara culturii în care ne-am născut. Şi limba
este un element esenţial al acestei realităţi.
Textele clasice, pline de învățăminte, izvorul tuturor lucrurilor de valoare în cultura umanității
urmează a avea încă o dată parte de atenția voastră, tinerii care vor duce mai departe lumina. De ce
limbile clasice? Vă întreabă mereu cei ignoranți. Răspunsul stă mereu la îndemâna voastră și, pentru că
vi l-ați asumat, nu ezitați nicicând a-l reafirma: „Pentru că toate limbajele de specialitate sunt înţesate de
cuvinte de origine greco-latină. Pentru că texte fundamentale ale culturii occidentale - sacre, filosofice,
istorice, ştiinţifice - au fost scrise în aceste limbi şi este necesară retraducerea lor în fiecare generaţie.
Pentru că latina reprezintă matematica studiilor filologice, având un rol formator de necontestat. Pentru
că scrierile latine şi greceşti au un înalt standard stilistic, estetic, pe care nu l-am egalat nicicând. Pentru
un dialog onorabil, iar nu oligofren, cu confraţii din „lumea civilizată”. Pentru că valorile europene fără
de care nu ne putem închipui viaţa, între care libertatea de gândire, democraţia, preţuirea omului - sunt
inseparabile de limbile care le-au produs. Pentru că limbile clasice te învaţă să gândeşti cu capul tău cam ăsta ar fi rezumatul întregii culturi antice.” (Marius Vasileanu)
Echipa organizatorilor Olimpiadei de la Arad vă urează mult succes și să țineți cont de faptul că,
deși premii nu sunt pentru toți, laurii respectului și aprecierea noastră sunt pentru fiecare.

Felicitări vouă și profesorilor voștri!
Mult succes la Olimpiada de Limbi Clasice de la Arad!
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Ab imo pectore
prof. dr. Laura Orban,
inspector școlar pentru
Limba și literatura română,
Inspectoratul Școlar Județean Arad

Dintre toate prelungirile ființei omenești,
antichitatea greco-latină este – în mod neîndoielnic – cea
mai fascinantă, căci străbate timpul și timpurile, punându
-și amprenta asupra devenirii colective. Ea este o
prelungire a memoriei și imaginației. Destinul său este o
scurgere inexorabilă, un amalgam de realități și
interpretări.
Lumea antichității greco-latine oferă posibilitatea întoarcerii la primordii, fiind o formă de
materializare a esenței nepieritoare, care se repetă conform unor legi tainice. Cultura are acea formidabilă
capacitatea de a reflecta realitatea, de a sublima haosul, de comuniune cu spiritul creator, nimicul întunecat
conferind sens vieții. Antichitatea greco-latină trebuie privită ca un mod de regăsire a Paradisului pierdut,
un mod de refacere a unității primordiale.
Lumea se reflectă în noi, precum individul se reflectă în lume. Adânc înrădăcinat în realitatea
derizorie, omul nu realizează rolul său în imensitatea universului, acela de a rescrie prin pașii urmați uriașa
carte din Ceruri, cartea vieții noastre, ce devine cartea tuturor, unind veacurile. Așadar, există o
inimaginabilă interdependență între prezent și trecut, iar datoria noastră este de a stabili o punte de legătură
între veacuri. Vastitatea scrierilor lumii antice creează o lume, acea lume ce devine infinit mai mare decât
lumea realității din care facem parte. Ochii imaginației noastre scrutează vastele câmpii utopice, mintea
noastră devine capabilă de a imagina inimaginabilul, condeiul nostru străbate timpul și spațiul, căci
antichitatea poate completa realitatea. Într-o lume în care „totul a fost scris, totul s-a prefăcut în literă”,
după cum afirmă Matei Călinescu, lumea antichității greco-romane va dăinui veșnic, în vreme ce realitatea
cotidiană este permanent supusă schimbărilor. Macrocosmosul se relevă în microcosmos prin intermediul
scrierilor culturii greco-latine, iar microcosmosul ființei umane irumpe din textele vremii apuse. Ele
cuprind - în vastele lor pagini - gândurile, ideile care sunt oglindirea fidelă, veritabilă, a frământărilor
etern valabile ale umanității. Textele lumii antice nu copiază realitatea în mod simplist, cu nuanțele ei reci,
necizelate, ci o idealizează, îi conferă o căldură ce cutremură cele mai împietrite ascunzișuri umane.
Ca indivizi supuși presiunii timpului, trebuie să întrevedem în cultura antichității greco-latine o
portiță de evadare din viața cotidiană, de reîntoarcere la matricea spirituală, la sufletul nostru. Este de ajuns
să ascultăm glasul nostru interior, pentru a evada din monotonia infinită, în abisul căreia suntem cufundați.
Trebuie doar să vrem să regăsim tărâmul feeric și plin de mister al textelor străvechi, ce au capacitatea de a
ne absorbi întru totul. În mod inevitabil, vom migra spre avatarul sufletului nostru. Vom regăsi o lume a
valorilor perene, o prelungire a propriei noastre existențe, ce relevă faptul că timpul surprinde împletiri ale
unor idei similare. Trecutul și prezentul devin două fețe ale aceleiași file, iar noi avem privilegiul unic de a
le uni... Este de ajuns să ascultăm șoaptele textelor, pentru a realiza că lumea antichității greco-latine ne
clocotește prin cele mai ascunse cotloane ale sufletului. Doar antichitatea ne poate metamorfoza, ne oferă
revelația infinitului gândirii umane, ce nu cunoaște limite.
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Colegiul Naţional „Moise Nicoară”
prof. dr. Diana Achim,
Director Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad
Impresionantă prin frumusețe și renume, clădirea Colegiului Naţional „Moise Nicoară” din Arad a fost,
este și va fi o cetate a cunoașterii pentru toți cei care aleg să urmeze cursurile acestei instituții de
învățământ.
Perspectivele reale oferite tuturor absolvenților săi de Colegiul
Național „Moise Nicoară” își trag seva din rădăcinile istorice ale
existenței sale prin nume precum: Moise Nicoară, Vasile Goldiș, Emil
Monția, Tiberiu Popoviciu, Caius Iacob, Valeriu Novacu, Mircea
Stănescu, Ioan Suciu, Ioan Slavici, Ștefan Augustin Doinaș. Greutatea
cunoștințelor predate aici este certificată de profesorii săi, dintre care
îi amintim pe: Ioan Goldiș, Dimitrie Panaitescu Perpessicius,
Alexandru Stamadiad.
Povestea cetății își are începuturile în cele ale primei școli
elementare („școli începătoare”) din Arad, înființată în 1707 de
călugărul de origine bavareză Camil Nöffrich și funcționând în
încăperile modeste ale unei improvizate școli primare. În 1745 școala
începătoare devine școală latină, apoi în 1762 gimnaziu, denumire
impusă de reorganizarea sistemului de învățământ din Imperiul
Habsburgic.
În anul 1777, gimnaziul se transformă în Gimnaziu regal, ca urmare a reorganizării învăţământului
prin „Ratio educationis”. Elementul românesc începe să populeze şcoala, zădărnicind încercările
oficialităţilor de a-i imprima un caracter unguresc. Aici învaţă distinse personalităţi ale culturii româneşti
cum ar fi: Moise Nicoară, Ioan Slavici, Vasile Goldiş sau Ioan Suciu.
În 1844-1845 se aplică o nouă reformă școlară în Austria, introdusă un an mai târziu și în Ungaria, în
urma căreia gimnaziul din Arad se completează inițial cu 7 clase, apoi cu 8 clase, devenind în 1851-1852
gimnaziu superior complet, iar în virtutea legii școlare XXXVIII, promulgată în 1868, ia denumirea de
gimnaziu superior regal. Școala latină și gimnaziul din Arad, patronate de călugării minoriți, au funcționat
pe rând în două localuri, proprietăți ale
ordinului (1745-1821 / 1821-1873).
În 1850, şcoala este transformată în liceu
comunal cu limba de predare maghiară. Abia
din 1869 începe construirea actualei clădiri a
liceului, pe terenul pe care se afla biserica
ortodoxă,
ruinată
de
bombardamente.
Construirea va dura până în 1873. Fundaţia
Margareta Bibits este cea care finanţează
parţial construirea şcolii, restul sumei fiind
alocat
din
bugetul
Ministerului
Învăţământului.
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În perioada primului război mondial, gimnaziul se transformă în spital, doar câteva dintre încăperi
rămânând în serviciul şcolii. În această perioadă gimnaziul traversează o perioadă de decădere, care va fi
depăşită odată cu terminarea războiului.
În anul 1919, gimnaziul din Arad este transformat în liceul de băieţi „Moise Nicoară”. Acum el
funcţionează cu 10 clase şi cu o secţie de fără frecvenţă. Secretariatul Federal Cluj impune înfiinţarea unor
clase de predare în limba maghiară. Întreaga perioadă interbelică se caracterizează prin efervescenţa
spirituală, propice afirmării universitare. Astfel, liceul se dezvoltă, fiind dotat cu biblioteci, cabinete,
laboratoare, colecţii etc., oferind elevilor o posibilitate extraordinară de pregătire. În 1921 este fondată
Societatea de matematică, iar în anul 1926 apare primul număr al revistei „Laboremus”. În 1938, sub
direcţiunea prof. Ascaniu Crişan, liceul se clasează printre şcolile de elită din Romania.
Al doilea război mondial aduce după sine suferință și multe daune din cauza bombardamentelor. Se
întrerup astefel orele de curs, liceul fiind transformat din nou în spital militar.
După război, liceul se reface şi creşte şi numărul de elevi, ajungând, în anul 1947, până la 1126. În anul
1955, clădirea şcolii a fost introdusă pe lista oficială a monumentelor istorice de arhitectură, ceea ce face ca
autorităţile să se ocupe mai mult de refacerea clădirii. În același an sunt înlocuite planşeele de lemn ale
etajului cu unele de beton armat, are loc parchetarea sălilor de clasă, pardosirea coridoarelor cu mozaic etc.
În 1948, şcoala primeşte numele de Şcoala Medie Nr.1 din Arad, iar în 1957 devine Liceul „Ioan
Slavici”. În această perioadă, şcoala are 13 clase cu predare la zi, 5 clase cu predare în limba maghiară şi 22
de clase de seral. Mai târziu apare şi învăţământul fără frecvenţă. În anul 1969 începe diversificarea
claselor și apar, de exemplu, clase speciale de fizică.
Până în anul 1989, şcoala a avut de înfruntat consecinţele negative ale politizării învăţământului, ceea
ce a avut efecte negative asupra calității educației.
Astăzi, liceul-cetate și-a recapătat numele de „Moise Nicoară”, iar din anul 2000 devine Colegiul
Național „Moise Nicoară”.

Arhitectural, clădirea face parte dintre monumentele istorice ale Aradului. Proiectat de arhitectul
budapestan Diescher, edificiul ce adăposteşte Colegiul Național „Moise Nicoară” a fost construit între anii
1869 şi 1872, sub directa supraveghere a arhitectului arădean Jiraszek Lajos. Rezultatul acestei colaborări
este un impunător edificiu în stil neorenascentist.
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Nimic nu poate să evolueze armonios fără a porni de la un crez, fără a da dovadă de empatie și spirit
civic, de aceea și elevii noștri trebuie să creadă în forțele lor, să lupte pentru a-și dezvolta cunoștințele și
abilitățile.
Pentru a oferi un cadru educațional viabil și adaptat timpului prezent, ne-am implicat în organizarea
curriculară a activității didactice și pedagogice, în recrutarea de resurse umane care să se ridice la nivelul
trecutului glorios al acestei instituții, am completat, adaptat și modernizat continuu resursele materiale
necesare aducându-le la nivel european.
Nu în ultimul rând, prin diversitatea activităților extracurriculare oferite elevilor noștri, deschidem
porți spre autocunoștere și descoperire de noi valențe, utile în formarea lor viitoare ca cetățeni europeni.
Rezultatele obținute de elevii noștri la Olimpiade, la diferite concursuri, la examenele naționale cât și
numărul mare de burse internaționale obținute de absolvenții Colegiului Național „Moise Nicoară” ne
recomandă și oferă
elevului de la școala
noastră recunoașterea
muncii sale.
Mândria de a fi
membru al cetății este
un bun dobândit cu
multă
muncă
și
sacrificii reprezentate
de nenumărate ore de
muncă suplimentară,
de documentare, de
pagini citite și nu în
ultimul rând de o
continuă competiție cu
sine însuși.
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Certamen
prof. Doina Zoriti

Alumnus sum
Deestne tempus ad LATINE DISCENDUM?
Adero et eos dies avide expecto. Hodie initium habemus dierum
certaminis iucunde Latine agemus.
Hic dies calculo candido notandus est.
Inter amicos versor optimos.
Exopto praemium et libenter accipio.
Bonum, faustum, fortunatum sit omnibus hoc certamen.
Ita dies et hoc certamen semper memores erunt.
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Despre perenitatea romanilor și responsabilitatea urmașilor
prof. dr. Dana Lăpădat-Nicola,
Școala Gimnazială „A. M. Guttenbrunn” Zăbrani
Dincolo de moștenirea lingvistică și literară, de bogăția vocabularului, de vastitatea semantică, de
complexitatea morfologică și sintactică a limbii latine, dincolo de aspectele legislative sau de cele
materiale, romanii ne-au lăsat un testament spiritual care ne pune în evidență adevărate modele
comportamentale, care ne sfătuiește să trăim în cumpătare și în împăcare cu noi înșine, cu cei din jur și
cu divinitatea, care ne învață să ne dorim binele comun pentru care se impune adesea a ne jertfi dorințele
personale, să căutăm înțelepciunea care ne ajută să ne detașăm de viermuiala inutilă și de nimicniciile
existenței și să ne desăvârșim din punct de vedere intelectual, spiritual și moral, după cum subliniază
Cicero: Ut ager, quamvis fertilis, sine cultura fructuosus esse non potest, sic sine doctrina animus /
„După cum un ogor oricât de fertil, nu poate da roadă, dacă nu e cultivat, tot astfel şi sufletul fără
învăţătură”. (Cicero, Tusculanes disputationes, II, 13).
În egală măsură, suntem sfătuiți să ne apreciem originea și să învățăm din lecțiile trecutului, astfel
încât să ne maturizăm spiritual și să ne înțelegem responsabilitatea de ființe umane, fapt elocvent
exprimat de același Cicero: Nescire autem quid ante quam natus sis acciderit, id est semper esse puerum.
Quid enim est aetas hominis, nisi ea memoria rerum veterum cum superiorum aetate contexitur?/ „ A nu
ști ce s-a întâmplat înainte de-a te fi născut, înseamnă a rămâne tot timpul copil. Căci ce înseamnă o
viață de om, dacă ea nu se împletește, prin amintirea faptelor din trecut, cu viața înaintașilor?” (Cicero,
Orator, 34, 120)
Practicarea virtuții este și ea o recomandare menită a facilita atât relația cu divinitatea, cât și relația
omului cu sine însuși, asigurându-i superioritatea morală, după cum subliniază Horatius: V irtus
recludens immeritis mori / caelum negata temptat iter via/ coetusque vulgares et udam / spernit humum
fugiente penna ./ „ Virtutea, ea deschide al cerului altar/celora demni să treacă de-aici la nemurire – / și,
pe cărări ascunse de-ntreaga omenire, / disprețuind mulțimea, ea mândră fuge-n zbor / de gloată, de
pământul tinos și-njositor.” (Horatius, Ode, III, 2, v. 21-24)
Prin aceeași virtute, prin cinste, prin cultivarea spiritului, putem stabili un echilibru între trup și
suflet, putem înfrânge trecerea timpului și câștiga iubirea, după cum ne sfătuiește „cântărețul iubirilor
gingașe”: Prima sit in vobis morum tutela, puellae! / Ingenio facies conciliante placet. / Certus amor
morum et: formam populabitur aetas, / Et placitus rugis vultus aratus erit; / Tempus erit, quo vos
speculum vidisse pigebit, / Et veniet rugis altera causa dolor; / Sufficit et longum probitas perdurat in
aevum, /Perque suos annos hinc bene pendet amor... / „ Tinere, să vă-ngrijiți mai întâi s-aveți bune
deprinderi: / Cugetul vostru curat vi se răsfrânge pe chip. / Prin însușirile voastre-ncântați: frumusețea se
duce; / Îmbujoratul obraz vârsta vi-l va încreți. / Ziua veni-va când vă veți căi c-ați privit în oglindă / Pea voastre frunți aducând proaspete încrețituri. / Cinstea e nepieritoare; te-nalță cât timp ești pe lume, / Îți
ușurează-anii grei, dragostea-atârnă de ea...” (Ovidius, De medicamine faciei feminae, v. 43-50).
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Unicitatea și măreția poporului roman este determinată de responsabilitatea acestuia față de toți
supușii, o responsabilitate a celui puternic față de cel slab, ce impune apărarea în fața nedreptăților și
împărtășirea culturii și a civilizației latine, mai exact, oferirea unei șanse tuturor de a se bucura de
binefacerile civilizației. Romanii au fost guvernați de pragmatism și de dorința de a trăi mai bine, însă era
foarte important ca toți să facă acest lucru în egală măsură. Achitarea de aceste îndatoriri se putea realiza
prin asigurarea unei bune legături cu divinitatea și prin respectarea valorilor tradiționale precum pietas,
fides, virtus, religio, gravitas, dignitas.
O dovadă a perenității valorilor romanilor și a înțelegerii îndatoririi de urmași ai acestora este
reprezentată de creația lui Vasile Alecsandri, Cântecul gintei latine, tradusă în limba latină de prof. univ.
dr. Traian Diaconescu, Carmen Gentis Latinae, ambele redate mai jos, în loc de concluzie:
Cântecul gintei latine, de Vasile Alecsandri, 1878
Latina gintă e regină
Între-ale lumei ginte mari
Ea poartă-n frunte-o stea divină
Lucind prin timpii seculari.
Menirea ei tot înainte
Măreţ îndreaptă paşii săi,
Ea merge-n capul altor ginte
Vărsând lumină-n urma ei.

Carmen Gentis Latinae

Gens latina est regina
Inter magnas gentes mundi.
Fronte stellam fert divinam
Longe saeculis lucentem.
Fatum suum semper porro
Maiestate passus regit,
Ante omnes gentes pergit
Et diffundit lumen suum.

Latina gintă e vergină,
Cu farmec dulce, răpitor;
Străinu-n cale-i se înclină
Şi pe genunchi cade cu dor.
Frumoasă, vie, zâmbitoare,
Sub cer senin, în aer cald,
Ea se mirează-n splendid soare,
Se scaldă-n mare de smarald.

Gens latina, dulcis virgo,
Omnem animum delectat.
Valde hospes se inclinat
Et amore flectit genu.
Pulchra, viva et subridens,
Caldo sub sereno caelo
Sole splendido miratur,
Smaragdi scaldatur mari.

Latina gintă are parte
De-ale pămîntului comori
Şi mult voios ea le împarte
Cu celelalte - a ei surori,
Dar e teribilă-n mânie
Cînd braţul ei liberator
Loveşte-n cruda tiranie
Şi luptă pentru-al său onor.
În ziua cea de judecată,
Cînd faţă-n cer cu Domnul sfânt,
Latina gintă-a fi-ntrebată
Ce au făcut pe-acest pământ?
Ea va răspunde sus şi tare:
"O, Doamne,-n lume cât am
stat,
În ochii săi plini de-admirare
Pe tine te-am reprezentat!"

Gens latina est sortita
Huius mundi dona mira,
Multum laetans haec impertit
Cum sororibus amatis.
Sed terribilis in ira
Quando brachio liberante
Tyrannum crudelem ferit
Et luctatur pro honore.
Illa die ac suprema
Quando Domino in caelo
Gens interogata erit:
- Quid fecisti hoc in mundo?
Magna voce respondebit:
-"
Domine, dum mundo steti
Suis oculis miratis
Ipsum te repraesentavi."
(Traducere de Traian
Diaconescu, Iași, 2008)
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Olimpiadă. Greacă veche. Istorie. Cultură. Civilizaţie. Izvoare
pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa,
Seminarul Teologic Ortodox, Arad

„Te vei opri la coloanele templelor, comunicând prin semnele lor şi prin ochii tăi cu oamenii şi cu faptele
de odinioară. [...] Vei vorbi puţin şi vei răspunde în limba elină la întrebări. Şi astfel vei intra la
învăţătura ta cea din urmă şi desăvârşită...”
(M. Sadoveanu, Creanga de aur)
Vacanţă... Căldură... Mare... Grecia... O terasă, o masă, muzică – bouzouki (μπουζούκι), desigur –
ospătarul apare într-o clipă şi, în timp ce te salută, îţi aşază pe masă o sticlă cu νεράκι, adică apişoară. De la
νερό, apă. Căci, demult, grecii beau ύδωρ νεαρόν, apa nouă, apa proaspătă, apa de izvor. Iar de la νεαρόν
(adj. νεαρός) grecii de azi beau νερό...
Apa proaspătă, izvoarele culturii europene se află în Grecia antichităţii.
٭
Se spune că artiştii greci priveau modelele şi lăsau deoparte trăsăturile care nu le erau pe plac: copiau
cu grijă exteriorul unui om viu, apoi îl făceau perfect, eliminând unele trăsături şi neregularităţi care nu se
încadrau în idealul lor.
Democrit a fost cel care a propus ca elementul comun a tot ceea ce există material în lume să fie
„atomul”. Căci, în greacă, τομάω însemna „a tăia [în două]”, iar „α” e prefixul negativ, deci α-τομα
înseamnă, literal, „ceva de nedespărţit”. Desigur, Democrit nu şi-a imaginat vreodată bomba atomică, dar
ideea sa stă, cumva, la baza ei...
٭
Panteonul, la Roma. Parthenonul, în Atena. Panteonul, templul dedicat tuturor zeilor (τό Πάνθειον),
rămas până azi, între toate templele din antichitate, loc de devoţiune (prin transformarea sa în biserică);
Parthenonul, templul zeiţei Atena, Fecioara (η Παρθένος).
٭
Η σχολή (timp liber, relaxare, pauză) a dat în limba română şcoală, după un lung parcurs (pe diferite
filiere, se pare). Căci o oprire din muncă e prilej pentru pălăvrăgeli, dar şi pentru discuţii, dezbateri din
care înveţi.
٭
În Grecia Antică cele mai multe oraşe-state aveau şcoli pentru băieţii de până la 14 ani. Copiii
memorau foarte multe. Deşi cele mai multe fete nu mergeau la şcoală, învăţau acasă poveşti, cântece, ori
dobândeau diferite abilităţi: cântatul la fluier sau ţesutul. Multe femei tinere ştiau să citească, iar unele
scriau poezie sau versuri pentru cântece.
În anii adolescenţei tinerii fie mergeau la muncă, fie, dacă erau mai bogaţi, studiau în curţi
înconjurate de săli de clasă. În aceste palestre (παλαίστρα) băieţii făceau atletism, învăţau literatură,
matematică şi muzică, pentru a-şi dezvolta în mod egal trupul, mintea şi sufletul.
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După şcoală, cei mai bogaţi băieţi aveau profesori particulari pentru a învăţa retorica, pentru a fi
convingători. Profesorii de retorică se numeau sofişti, unii dintre aceştia fiind chiar extrem de populari.
Spre secolul al V-lea î. Hr. o mulţime de sofişti s-au mutat în Atena. Cu atât de mulţi profesori în oraş,
băieţii puteau primii şi lecţii particulare de filozofie, muzică şi matematică. Familiile se întreceau care să
dea mai bună educaţie fiilor lor. Băieţii învăţau să folosească educaţia primită pentru a intimida şi a
manipula oamenii.
٭
Platon a instituţionalizat şcoala de filozofie socratică în 387 î. Hr. la doisprezece ani de la moartea
lui Socrate, stabilindu-şi şcoala sa în cartierul Atenei numit Academia (Aκαδεμεία – de la mormântul
eroului atenian al războiului troian îngropat aici, Akademos). A fost primul centru pentru studii avansate,
pentru o educaţie mai înaltă. De aceea, unele universităţi se numesc uneori „academii”. Aristotel a învăţat
la Academia platonică vreo douăzeci de ani, de la 17 ani până pe la 37. Apoi a predat în Sicilia şi în
Macedonia mai bine de zece ani. S-a întors la Atena în 335 î. Hr. pentru a înfiinţa propria sa universitate,
amplasată în cartierul atenian numit Lykeion (Λύκειον), de la un adjectiv al zeului Apollo, λύκειος,
însemnând, probabil, sau având înţelesul de „lupesc” (lupii fiindu-i dragi lui Apollo şi apărând frecvent
în miturile asociate acestui zeu). De unde şi „liceul” nostru. După o vreme a apărut o distincţie între
Academia lui Platon şi Liceul lui Aristotel. Academia înţelegea cunoaşterea ca provenind din predare,
dialog şi discuţii. Aristotel, pe de altă parte, credea că noile cunoştinţe vin din experimente, cercetare,
colectare a faptelor, observaţie şi clasificare. Din acest motiv el e cunoscut şi ca primul om de ştiinţă.
Aici se găseşte începutul faliei dintre disciplinele umaniste şi cele ale ştiinţelor exacte.
٭
Medicii Greciei antice au avut dificultăţi mari în înţelegerea organelor interne ale femeii. Ei
credeau că uterul se mişcă în interiorul corpului unei femei. Când femeile deveneau supărate şi
emoţionate – aceasta era din pricina uterului care s-a deplasat prea sus, apăsând plămânii, cauzând astfel
dificultăţi de respiraţie. Cuvântul grecesc pentru uter este ύστερος – şi de aici diagnosticul „isterie”.
Tratamentul consta în a duce cumva uterul înapoi, jos.
٭
Jocurile greceşti în care se întreceau sportivii lumii antice au origini religioase. Statuile atleţilor
campioni înconjurau temple precum cel de la Olimpia, căci grecii aveau credinţa că atleţii participanţi în
întreceri nu erau doar simpli sportivi, ci reprezentanţi ai unor importante familii, scopul competiţiei
nefiind altul decât acela de a descoperi cine dintre competitori este cel căruia favoarea zeilor îi acordase
privilegiul invincibilităţii. Aşadar, învingătorul era privit cu teamă de toţi oamenii şi, deci, statuia sa îşi
justifica locul în proximitatea templului.
Poate că tocmai echilibrul impecabil între ataşamentul faţă de reguli, pe de-o parte, şi o anumită
libertate tocmai în aplicarea acestor reguli, pe de altă parte, a făcut ca arta greacă să fie atât de mult
admirată de-a lungul secolelor. Căutând orientare şi inspiraţie, artişti din toate timpurile s-au întors
întotdeauna la capodoperele artei greceşti.
٭
Cele şapte minuni ale lumii antice sunt binecunoscute. Două dintre acestea au devenit substantive
comune: farul din A lexandria (sec. III î. Hr.) era o construcţie aflată pe insula Faros (η Νήσος Φάρος),
construit din blocuri uriaşe de marmură albă, cu o înălţime între 115 şi 135 de metri; celălalt, mausoleul
din Halicarnas, din provincia elenistică Karia (Asia Mică), mormântul monumental al unuia dintre
satrapii persani ai Kariei, Mausol (o Μαύσωλος, ο τάφος του Μαύσωλου).
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٭

Stelă funerară – marmură (sec. III d. Hr.), cu simbolul peştelui şi al
ancorei: una dintre cele mai vechi inscripţii creştine, descoperită în zona
necropolei Vaticanului, Roma. Partea de sus conţine inscripţia greacă ΙΧΘΥΣ
ΖΩNΤΩΝ (Peştele cel viu).
Greaca medievală, influenţată de lumea creştinismului răsăritean, a cunoscut modificări ale limbii
eline clasice în cuvinte precum άγγελος: = trimis > trimis ceresc > înger; sau αγάπη: = dragoste >
dragoste altruistă, care e strict diferenţiată de έρως: = dragoste trupească. În limbajul de fiecare zi, unele
cuvinte vechi greceşti au fost înlocuite, de exemplu, pentru vin, vechiul οίνος a fost înlocuit de κρασίον
(= amestec, mixtură); sau cuvântul όψον (însemnând „ceva de mâncat cu pâine”), combinat cu sufixul –
αριον (împrumutat din latinescul –arium), a devenit „ peşte” : οψάριον, care, trecând prin transformări
succesive, a devenit astăzi ψάρι, eliminând vechiul ιχθύς, vechi acrostih pentru „Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Mântuitor” (ΙΧΘΥΣ: Ιησούς Χριστός Θεού Υιος Σωτήρ), simbol al creştinismului, în
primele veacuri ale erei creştine.
٭
„Iară noi? noi, epigonii?... Simţiri reci, harfe zdrobite,
Mici de zile, mari de patimi, inimi bătrâne, urâte,
Măşti râzânde, puse bine pe-un caracter inimic;
Dumnezeul nostru: umbră, patria noastră: o frază;
În noi totul e spoială, totu-i lustru fără bază;
Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu credem în nimic!”
(Mihai Eminescu, Epigonii)
Epigon, urmaş nesemnificativ al unor măreţi înaintaşi, cu referire la cei şapte descendenţi direcţi
ai celor şapte eroi din Argos, morţi în primul război împotriva Tebei. De la επίγονος (cu pluralul
επίγονοι), „născut după aceea”, din επι- şi γονος, născut, vlăstar, urmaş; din rădăcina lui γίγνεσθαι, „a
se naşte, a fi născut”, înrudit cu γένος, “naştere, urmaş, descendent”, din etimonul proto-indo-european
probabil *gene-, „a da naştere, a genera”, cu derivate legate de naşterea copiilor, familii, triburi.
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Olimpicii au cuvântul...
Prima zi. Deschidere, emoţii, zâmbete, încurajări. Ne (re)găsim în plină competiţie cu noi
înşine şi cu ceilalţi. Trăire autentică şi spirit viu. Nihil sine cultura!

Cu ce gânduri ai venit la Arad, la Olimpiada de Limbi Clasice?
Profesoara mea m-a încurajat să particip și a ajuns să îmi placă foarte mult. (Diana
Smarandache, jud. Dolj)
Sunt în clasa a XI-a şi am gânduri de calificare la etapa internaţională. Recunosc că am emoţii,
dar sunt foarte bine pregătit. ( Răzvan Homeag, jud. Timiş)
Îmi doresc foarte mult să excelez în domeniul acesta, deoarece îmi place foarte mult limba greacă
veche. Din acest motiv particip. (Ioana Jinga, jud.Timiş)
Am venit cu gânduri mari, pentru că este al patrulea an consecutiv în care particip la etapa
națională a olimpiadei. Anul trecut am obținut locul al doilea, acum mă concentrez pe două olimpiade
pot să spun, și pe cea de mâine, și pe o alta, internațională. (Veronica Isailă, jud. Alba)
Pentru mine e un hobby și sper să iau un premiu. (Marian Gorocilă, jud. Vâlcea)
Să ne bucurăm de o nouă și importantă experiență academică. (Ioana Ecaterina Tomescu şi
Elena Cristina Drăghici , jud. Vâlcea)
Să iau un premiu bun și rezultate bune. (Denisa Nicola, jud. Bihor)
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Ce așteptări ai de la această olimpiadă?
Sper să îmi perfecționez această abilitate de a traduce și de a vorbi limba greacă, desigur și să iau
un premiu, dar sper să câștig și foarte multă experiență. (Ioana Jinga, jud.Timiş)
Să ajung cât mai departe. Să am rezultate bune. (Andrei Cristina, jud. Argeş)
După cum i-am auzit și pe domnii profesori spunând, vreau să-mi valorific creativitatea, să-mi
pun imaginația la încercare și să fac un subiect cât mai bun, așa încât să-i fac mândri nu doar pe
profesorii mei, ci și pe profesorii corectori. (Veronica Isailă, jud. Alba)
Mă aştept la subiecte ușoare și premii multe. (Marian Gorocilă, jud. Vâlcea)
Să ne bucurăm și să învățăm mai multe. (Ioana Ecaterina Tomescu şi Elena Cristina Drăghici,
jud.Vâlcea)
Cred că subiectele vor fi grele, dar eu sunt pregătită. (Denisa Nicola, jud. Bihor)
Mie, în general, îmi place foarte mult să studiez limbile străine, învăț și coreeana. (Octavia Blaga,
jud. Bihor)
Sper să iau un punctaj mare, poate chiar un premiu. (Andrei Mihalache, jud. Iaşi)
Să mă simt bine şi să vizitez Aradul. (Dragoş-Ioan Onofrei, jud. Botoşani)
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De unde preocuparea pentru studiul limbilor clasice?
Greaca veche mi s-a părut extrem de interesantă, încă din clasa a IX-a. Îmi place în special
datorită alfabetului diferit. (Andrei Mihalache, jud. Iaşi)
Mă preocupă limbile clasice, deoarece părinţii mei sunt profesori universitari şi, fiind născut în
Anglia, am crescut într-un mediu în care studiul limbilor clasice este apreciat. (Toader Ciucă,
Bucureşti)
Am dezvoltat o pasiune în clasa a IX-a pentru mitologie şi aşa am ajuns la această olimpiadă.
(Răzvan Homeag, jud. Timiş)
Este o pasiune pe care am descoperit-o când am intrat în liceu și mi se pare un lucru unic să intri
în contact cu popoarele de altădată și să valorifici ceea ce știi despre trecut în acest prezent și astfel să
construiești un viitor luminos nu doar pentru tine însuți, ci și pentru întreaga lume. (Veronica Isailă,
jud. Alba)
Aș vrea să învăț mai multe limbi, cât mai multe, într-un timp scurt și să reușesc să-mi împlinesc
visele privind fiecare olimpiadă la care particip. (Alexandru Ionut Mustăţea, jud.Teleorman)
Consider că dacă nu știi latină și greacă, nu cunoști filozofia lumii. (Tiberiu Celea, Bucureşti)
În semn de respect pentru strămoșii noștri latini. (Ioana Grămadă, jud. Argeş)
Studiez latina din clasa a IX-a, e doar un hobby, nu vreau să merg mai departe pe studiul limbii
latine. (Marian Gorocilă, jud. Vâlcea)
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A doua zi. Freamăt, curiozitate, intensitate, concentrare. Paginile dicţionarelor prind viaţă în mâinile nerăbdătoare, căutătoare. Lupta cu timpul într-o continuă efervescenţă. Labor omnia vincit!
Cum ți s-au parut subiectele? Ești mulțumit de lucrarea ta?
Subiectul a fost ușor, în principiu a fost bine. (Octavia Blaga, jud. Bihor )
Subiectul necesită atenție și a avut un nivel moderat de dificultate. (Denisa Nicola, jud. Bihor )
Subiectele au fost ușoare față de anul trecut, nu a trebuit să căutăm o ordine specifică a rezolvărilor.
(Carolina Iliana Farcaș, jud.Constanţa )
Subiectele nu au fost foarte grele, dar mă puteam descurca mai bine dacă aș fi învățat mai mult.
(Ioana Berzescu, jud. Caraș-Severin)
O parte din subiect a fost mai ușoară, o parte mai grea, dar am mai lucrat subiecte asemănătoare.
(Elena Ghiță, jud. Buzău)
Subiectele au fost relativ ușoare, dar au fost și unele paragrafe care au îngreunat procesul de tra
ducere. (Ştefan Cristea, jud. Vrancea)
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Cum ți s-a părut Aradul?
Este foarte frumos, am văzut parcul și urmează alte locuri. (Andrei Carp, jud. Neamţ)
E frumos și mare. (Denisa Nicola şi Octavia Blaga, jud. Bihor)
Orașul e draguț, am făcut poze. Mâine vom vedea mai multe și abia aștept. (Carolina Iliana Farcaş,
jud. Constanța)
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A treia zi. Ne pregătim de festivitate. Toată lumea se bucură. Oare noi suntem sărbătoriţii? Oare
noi, părinţii sau profesorii noştri? Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! De mâine, începe o nouă zi.
Dar asta este o altă aventură...
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