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Poročilo

Nagovor na slovesnosti
ob imenovanju zaslužnih profesorjev
Univerza v Ljubljani, 8. decembra 2016

Spoštovani gospod rektor, spoštovane zaslužne profesorice in profesorji, dragi prijatelji!
Najprej se zahvaljujem gospodu rektorju za nadvse prijazno povabilo za slavnostni nagovor ob letošnjem imenovanju zaslužnih profesorjev Univerze v Ljubljani.
Današnjim slavljenkam in slavljencem najprej iskreno čestitam za današnja priznanja, hkrati pa izrekam zahvalo v imenu Univerze in v svojem imenu za dolgoletno uspešno službovanje, za prispevek k mednarodnemu ugledu in razpoznavnosti Univerze v Ljubljani. Službovali ste v obdobju velikih sprememb, neprestanih
reform in protireform, in na koncu ste doživeli še bolonjsko reformo. Vendar pa
ste kljub tem velikim organizacijskim spremembam in skromnemu financiranju še
vedno našli dovolj časa in energije za poglobljeno pedagoško in znanstveno delo.
Pred nekaj leti pa je univerzo in nas vse prizadel »zujf«, ki predstavlja pravzaprav največjo čistko po 2. svetovni vojni, saj je z enim zamahom odstranil dolgoletne vodje pedagoškega in raziskovalnega dela, ne da bi univerza imela čas poskrbeti za ustrezne nadomestitve. Takega posega univerza ne bi smela dopustiti.
Posledice tega nepremišljenega dejanja se bodo pokazale šele v naslednjih letih.
Današnji časi niso lahki. Kajti vetrovi pihajo iz različnih smeri, poleg tega pa še neprestano spreminjajo smer. Rimski filozof Seneka je pred dva tisoč leti zapisal: »Če ne
veste kam plovete, vam tudi dober veter ne pomaga!« Družba postaja iz dneva v dan
bolj zapletena. Problemi, ki se pojavljajo pred nami, so vedno bolj zavozlani. Vzporedno s tem je število ljudi, ki so sposobni in voljni reševati te probleme, vedno manjše.
Na mnogih področjih ne dosegamo več kritične mase. Ne manjka nam sredstev za
rešitev problema, manjkajo nam sposobne glave, pa še tistih, ki so, si jih preprosto
telo, če parafraziram španskega filozofa Ortega y Gasetta, noče posaditi na ramena.
V zadnjih letih vsi govorimo o primerljivosti univerz. In v tem je bistvo problema. Bolonjska reforma skuša evropske univerze upovprečiti, vsaka od njih pa poskuša druge
prepričati, da je nadpovprečna. In že imamo reformo reforme. In spet citiram Ortega
y Gasetta, ki je rekel: »povprečne ljudske množice so podpovprečne«. S tem pa nikakor ne smemo biti zadovoljni! Resnično reformo, to je napredek, ustvarjajo genialni
ljudje, ki jih sodobniki po definiciji ne razumejo, ki ne ustvarjajo po političnem diktatu,
ne v soju medijskih žarometov. Slovenci imamo majhno število univerz, zato ne smejo biti povprečne, ampak morajo biti nadpovprečne, pri tem pa morajo upoštevati še
posebnosti naroda, kajti univerza je ena od narodovih svetih institucij, ki morajo biti
sposobne kazati pot k uspehu in s tem k duhovnemu in materialnemu blagostanju.
Pred nekaj leti je bil na Brdu pri Kranju posvet o internacionalizaciji univerz. Ko
sem poslušal nekatere od teh tako imenovanih mednarodnih strokovnjakov (ne-
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kateri med njimi so bili zelo mladi, npr. predstavnik nemške rektorske konference),
sem pomislil na našo šolsko tradicijo, ki smo nanjo zares lahko ponosni. Leta 1563
je bila v Ljubljani ustanovljena protestantska deželna šola, ki ji je leta 1593 sledil
jezuitski kolegij, iz katerega se je razvila klasična (humanistična) gimnazija. S terezijanskimi šolskimi reformami je bilo cerkveno šolstvo 1773 ukinjeno, z letom 1848
je bila dotedanja šestrazredna gimnazija razširjena v osemrazredno šolo.
V teh štiristo letih je klasično izobraževanje doživelo in preživelo marsikaj: turške
vpade, francosko okupacijo, prvo svetovno vojno, italijansko in nemško okupacijo,
po drugi svetovni vojski pa so jo nove oblasti ukinile. Če pregledamo teh 400 let,
ugotovimo, da je bila šola v vsakem pogledu najbolj internacionalna za časa jezuitskega kolegija. Dijaki so prihajali ne samo s Kranjske, ampak tudi iz sosednjih dežel – Istre, Dalmacije, Ogrske, Benečije in Furlanije. Tudi rektorji in profesorji so bili
v glavnem tujci – iz Neaplja, Regensburga, Pariza, Dunaja, vmes pa tudi kdo iz Idrije, Kočevja, Ljubljane. Absolventi so odhajali študirat naprej, mnogi so zasedli pomembna mesta na drugih univerzah, cesarskih in kraljevskih dvorih. Na klasični
gimnaziji so se izobraževali mnogi pomembni ljudje: Valvazorji, Zoisi, Auerspergi,
Jernej Kopitar, Jurij Vega (logaritemske tablice), tudi prvi in doslej edini slovenski
Nobelov nagrajenec Friderik Pregl, ki je za mikroanalizo ogljika, vodika in dušika
dobil 1921 Nobelovo nagrado. Žigo Zoisa pozna večina Slovencev kot organizatorja tako imenovanega Zoisovega krožka in mecena slovenskih razsvetljencev: Vodnika, Kopitarja, Linharta, Japlja, Kumerdeja in drugih, ki so se zavzemali za slovenski
jezik in kulturo.
Iz ULBB publikacij je razvidno, da je tudi večina univerzitetnih profesorjev še
dolgo po drugi vojski izhajala iz klasične gimnazije.
Klasična gimnazija in s tem humanistična vzgoja je bila ukinjena; zadnji, po raznih ljubljanskih gimnazijah razseljeni razredi klasične gimnazije so opravili maturo leta 1965. In zadnji profesorji s solidno humanistično izobrazbo so z univerze
odšli na začetku tega tisočletja, prav zadnji pa z »zujfom«.
V anglosaksonskem svetu latinščina in stara grščina ponovno postajata zelo
popularni, in mnogi znanci v ZDA in Kanadi s ponosom povedo, da se njihovi otroci in vnuki učijo teh dveh jezikov. Bistvo klasičnih jezikov namreč ni samo v besednem zakladu in komplicirani slovnici in še posebej v latinski sintaksi, ampak predvsem v miselnosti latinskih in grških pisateljev in filozofov.
Tudi v Sloveniji se časi polagoma spreminjajo. Z velikim veseljem opažam, s kakšno vnemo naši latinisti in grecisti pospešeno prevajajo latinske in grške klasike.
Prej ali slej bo ta humanistična izobrazba prodrla v zavest mlajših generacij!
Zakaj omenjam vse to?
V zadnjem času se je v zvezi s slovenščino kot učnim jezikom na univerzah vnela prava besedna vojska, tako v tisku kakor tudi v drugih medijih. Mnogi članki so
dajali vtis pravih znanstvenih del, ki bodo avtorjem prav gotovo prinesla nekaj točk
v sistemu COBISS. Vsa stvar bi bila prav zabavna, če ne bi bila zaradi svoje ozkosti
in omejenosti pogledov tragična.
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Ob tem sem se spomnil na dogajanje leta 1906 na berlinski univerzi. Berlinska
univerza – kot najnaprednejša evropska univerza v tistem času – je namreč leta
1905 sklenila sporazum o izmenjavi profesorjev z nekaterimi univerzami v Združenih državah. In leta 1906 so začeli prihajati prvi profesorji iz ZDA. In nastal je
problem, ki so ga definirali mnogo bolj inteligentno. Rekli so namreč: ali lahko
profesorji iz tujine uporabljajo v svojih predavanjih svoj materni jezik ali pa morajo uporabljati jezik poslušalcev (takrat je namreč taka predavanja poslušala tudi
laična publika)? Debata traja občasno še danes. Medtem se je stanje spremenilo,
tako da je angleščina »lingua franca« sporazumevanja na univerzah po celem svetu. Mogoče bo čez petdeset let to kitajščina. Moji grški prijatelji so mi pred kratkim
povedali, da je na področju kontejnerskega terminala v pirejskem pristanišču prvi
jezik mandarinščina, angleščina pa šele drugi jezik; o grščini ni niti sledu.
Ali so se zagovorniki angleščine na slovenskih univerzah kdaj vprašali »Ali imajo slovenski študentje na slovenskih univerzah pravico poslušati predavanja in
opravljati izpite v slovenščini?« in »Ali je (oziroma bo) ta pravica slovenskim študentom na slovenskih univerzah zagotovljena?«.
Pri vsej tej debati o jeziku na univerzah v Sloveniji pa se ni nihče vprašal, zakaj je tako
(če sem to spregledal, se avtorju iskreno opravičujem). Nihče se ni vprašal, zakaj so naši
predniki v časih, ko je bil jezik sporazumevanja med intelektualci v Evropi latinščina, ko
je bil jezik vladarske hiše in s tem uradni jezik dežele nemški, ko ni bilo nobenih zakonov,
ki bi predpisovali rabo slovenščine, ko nismo imeli svoje države, pripravili vrsto za narodovo kulturo pomembnih del – najprej protestanti Trubar, Dalmatin, Bohorič, pozneje Kuzmič v Prekmurju, pa Zoisov krožek in drugi; ko so bili ustvarjeni najlepši biseri
slovenske poezije in proze, v časih turških vpadov, francoske okupacije in v novejšem
času italijanske in nemške okupacije in »skupnih jugoslovanskih jeder«.
Odgovor je zelo jasen. Slovenščina se je ohranila zato, ker so se ljudje zaradi
svoje humanistične izobrazbe, ki jim je privzgojila domovinsko zavest, zavedali
svojih korenin, ker so imeli radi svoj rod in svojo deželo. Humanistična vzgoja je
poskrbela za domovinsko zavest. Že v prvem razredu gimnazije smo se kot desetletni dijaki pri prvi uri latinščine učili »Salus reipublicae suprema lex!« »Blaginja
države (domovine) bodi najvišji zakon!«. V višjih razredih pa smo se ob branju Ciceronovih in Salustovih del in Demostenovih govorov učili o pravičnosti, moralnih
normah, pri Antigoni pa med drugim tudi o pravici do spodobnega pokopa. Odkar
pa imamo svojo državo, smo pozabili na domovinsko zavest, nihče ne skrbi ali pa
premalo skrbi za domovinsko vzgojo – in posledice so tu.
Pa še nekaj. Vsa polemika je usmerjena na univerzo. V torkovi številki Dela 29.
novembra je podal odličen pregled stanja slovenščine v družbi upokojeni diplomat
Ivan Seničar – kako kvarijo slovenščino najvišji predstavniki države, novinarji in
tako naprej. K temu bi dodal samo še en primer. Če pogledamo samo nekaj sto
metrov okrog rektorata, bomo našli imena »picerij in špageterij« (napisana vsaj
na šest različnih načinov), od katerih ni niti eno napisano pravilno. Ali ste se kdaj
vprašali, kdo je te ljudi učil slovenščino?
Hvala.
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