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Klasični licej: mitološka pošast
ali sanje vsakega dijaka?
Ma kaj boš šou na klasično,
dej, k ne rabe nč.« Kdo ve, kolikokrat ste že slišali ta vsem
poznani stavek, s katerim se je
vsaj enkrat srečal vsak srednješolec, ki
se je odločal za nadaljevanje šolanja
na višji srednji šoli. Kakor vsi dobro vemo, klasični licej žal že od nekdaj
spremljajo predsodki, češ da je ta smer
nemogoča, kdor se vpiše nanjo pa
mora biti nujno odličnjak in piflar, sicer
tam nima kaj iskati. Zato smo se tokrat
ob priliki vsedržavne noči klasikov
odločili, da ovržemo nekaj glavnih stereotipov o klasičnem liceju.

»

1. Klasična je nemogoča, kdor se nanjo
vpiše, mora biti nujno odličnjak
Kako bi si razlagali tolikšno število
dijakov, ki vsako leto uspešno zaključijo študij na klasičnem liceju,
če bi ta trditev res držala? Čisto
vsaka višja šola je brez izjem težka,
če se dijak ne uči in trudi. Klasični
licej morda bodoče dijake odvrača
zaradi pouka latinščine in grščine, a
vam lahko zagotovimo, da so ti strahovi popolnoma neutemeljeni. Kakor vse druge predmete se klasiki
začnejo tudi ta dva jezika učiti od

začetka, od abecede dalje. Z dobro
voljo, sprotnim delom in pomočjo
profesorjev sta tudi grščina in latinščina popolnoma obvladljivi. Konec
koncev imajo tudi preostale študijske
smeri take predmete, s katerimi se
dijaki srečajo prvič, a se jih ne bojijo
kot latinščine in grščine.
2. Stara grščina in latinščina sta mrtva
jezika in zato sploh nista uporabna
Pa smo pri naslednji veliki neresnici,
ki je kakor naročena za vsakoletno
ponavljanje v obdobju vpisovanja
na višjo šolo. Grščina in latinščina
sta namreč jezika, iz katerih so se
razvili številni jeziki, ki jih govorimo
še danes. Semafor, filozofija, republika: to je le nekaj otipljivih primerov vsakdanje rabe grščine in latinščine, kar preverite njihovo etimologijo. Najlepši veščini, ki ju vsak
dijak osvoji s študijem klasičnih jezikov, sta zagotovo sprotno delo in
logično razmišljanje. Rezultati se
morda res ne pokažejo takoj, zato
marsikdo misli, da je študij klasičnih
jezikov izguba časa. S študijem jezika
Homerja in Vergila si pridobiš delovne navade, nova znanja, razširiš si
obzorje in način razmišljanja, kar je

tudi grške plese! XD

PieroAngelček – Poglejte kam sem prišel jaz kot klasik ...
#klasikithebest

KlasikisPrešerna – Same lepe stvari se dogajajo pri
nas: kuhinja bogov, okušanje moussake in baklave … To ni
več šola, je prava pokuševalnica!
Salvini.Matejko – Ma kaj hodite iskat tja. Jaz potrebujem
ignorantne volilce.
je stvar za učenjake in filozofe!

Salvini.Matejko – Ma dej dej... Boš ti mene učil, kako se
dela politiko, ki si živel v Stari Grčiji

Πλατο.filozof – Ne podcenjuj antične kulture, iz katere
izhaja tudi tvoja “italica patria” …

Leonidas300 – Daj Matejko! Braniti domovino vedno!
Kserkses_king – Bodi priden ti. 300 Špartancev proti
celi Perziji … Pfff …

Putin.Vlad – Jaz bi tudi, jaz bi tudi!
Πλατο.filozof – Vladi, bodi priden. 300 špartancev, ne
300 atomskih bomb.

IvanLennon – Peace and love people! Imejmose radi!
Πλατο.filozof – Bravo! Eἰρήνη και φιλἰα! Vsekakor #forzaklasiki …

Audentes fortuna iuvat – usoda je na
strani drznih, pravi Vergilov rek. Upajte
si, razmišljajte s svojo glavo in se ne
bojte. Če zaključimo s Kreslinovimi verzi: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, vse
se da ... tudi klasična!

Antični
pregovori,
toda ne
preveč
antični

Ρυπελ.Λιδια – Pridite, pridite na klasično. P.S: se učimo

Πλατο.filozof – Matejček, pusti stat politiko, ni zate! To

ključno za uspeh na vseh smereh
visokošolskega študija ali pri drugih
življenjskih preizkušnjah.
3. Klasiki so čudni, dolgočasni piflarji
in znajo samo čepeti ob knjigah
Kdaj pa kdaj se nam zazdi, da je
klasik mitološko bitje, oblečeno v tuniko, z lovorovim vencem na glavi in
cele dneve buli v stare zaprašene
knjige, v prostem času pa filozofira
ali bere Ilijado in Odisejo. V resnici so
dijaki klasičnega liceja navadni dijaki,
ki, kakor se za njihova leta spodobi,
kdaj tudi kakšno ušpičijo in se zabavajo s sošolci. Predvsem pa je klasični
licej ena velika klasična družina. Med
klasiki vseh letnikov obstajajo vezi,
ki jih bomo težko našli na drugih
smereh. Morda na daleč delujejo
čudno, ker so pogumni, drugačni zaradi izobraževalne smeri, a vsi vemo,
da je drugačnost vrlina, ki jo je treba
gojiti in spoštovati.

tari Grki in Rimljani, templji,
vaze, božanstva ... Klasična
kultura in vse, kar jo obdaja,
se nam mnogokrat zdi nekaj
izredno oddaljenega, s čimer pridemo v stik samo med počitnicami, ko
obiščemo arheološki muzej ali akropolo v Atenah. Vendar pa se moramo
zavedati, da segajo korenine sodobne
civilizacije vse do antike. Za današnji
klasični @Direkt smo se tako odločili,
da vam predstavimo nekaj latinskih
in grških pregovorov, ki so danes še
kako aktualni.

S

Timendi causa est nescire
Rek pripisujemo Seneki, rimskemu filozofu iz 3. stoletja pred našim
štetjem, v prevodu pa pomeni, da je
nepoznavanje vzrok za strah. Danes
prihajamo vsak dan v stik z ljudmi, ki
se od nas razlikujejo po barvi kože,
veroizpovedi, jeziku ali spolni usmeritvi. Pogosto jih ne poznamo dovolj
dobro, zato smo nezaupljivi, zdijo se
nam čudni. Stik z njimi lahko postopoma postane nelagoden, ker različnosti nismo vajeni, je ne poznamo.
Zato je pomembno, da smo rado-

vedni, presežemo prvi vtis in spoznamo, da je različnost lepa.

Quot capita, tot sententiae
Kolikor je posameznikov, toliko je
mnenj. Konec koncev živimo v demokraciji, v kateri je ena od neodtujljivih človekovih pravic svoboda govora, kritike in zagovarjanja določenega stališča. Vendar se moramo zavedati, da svoboda govora ni univerzalna, nanjo se ne moremo sklicevati
vedno. Pod krinko svobode govora
se danes žal vse prepogosto širi tudi
t. i. imenovani sovražni govor, ki širi
nestrpnost do družbeno ranljivih
skupin. Zato zagovarjajte svoje mnenje, ker je to vaša pravica, a se hkrati
zavedajte, da se vaša svoboda konča,
kjer se začne svoboda drugih.

Ει μη καθήκει, μη πράξης ει
μη αληθές εστι, μη είπης
Če ni mogoče, ne naredi, če ni resnično, pa ne povej, je trdil rimski cesar
in filozof Mark Avrelij v 2. stoletju po
Kristusu. Logično, boste rekli, kako

naj govorim o nečem, česar ne poznam. Vendar, dragi bralci, tudi to danes ni več samoumevno. Živimo namreč v času, ko se dan za dnem širi
vse več lažnih in nepreverjenih novic,
mi pa jim prepogosto nasedemo. Na
družbenih omrežjih se take novice širijo kot kuga, zato je še toliko pomembnejše, da ničesar ne jemljemo
za samoumevno in vsako informacijo
natančno preverimo. Ne pustimo se
zavajati in razmišljajmo s svojo glavo!

Omnia vincit amor
Pri @Direktu smo kljub vsem grožnjam in težavam optimisti. Da bo
ljubezen zmagala nad vsem, so vedeli
že v starem Rimu. Zato se imejmo
radi, ljubimo mir, spoštujmo se in se
ne bojmo drugačnih. Predvsem mladi
pokažimo, da nam je mar za našo
prihodnost, pokažimo, da nočemo
vojn ampak mir in sožitje. Pokažimo,
da smo ljudje! Ad maiora!

