EUROCLASSICA metinei konferencijai

Gerbiamieji klasikinės kultūros ir kalbų mokovai,
visoje europietiškoje erdvėje vartodami renesanso sąvoką ne tik epochai pavadinti, bet ir kaip
bendrinį žodį, drauge pripažįstame, jog atsigręžimas į Antiką, jos minties pažinimas ir patirties
apmąstymas yra būtina nuolatinė civilizuoto gyvenimo dalis. Klasikinės studijos tebelieka aktualios
nepaisant technologinio progreso ir globalizacijos. Juk jos byloja apie žmogaus prigimtį ir gilinasi į
ją, kiekvienai kartai iš naujo atverdamos nepranoktas įžvalgas apie asmenines vertybes ir socialinio
bendrabūvio principus.
Bendras Europos valstybių gyvenimas pagal Sąjungos taisykles, glaudesnio suartėjimo ir bendrijos
plėtros procesai, panašu, savo tempais aplenkė gilesnį Europos tapatybės apmąstymą ir išskleidimą.
Šio iššūkio akivaizdoje kultūra, iš kurios esame kilę, išaugę, kurios pirminius elementus atrandame
savo teisės, politikos, švietimo ir mokslo sistemose, mums turi teikti naujus impulsus, kad
suvoktume. Kas esame, kodėl norime ir, svarbiausia, galime kartu gyventi, kartu prasmingai bei
vaisingai veikti? Pažindami Antiką ir Antika sekusius vėlesnių epochų lyderius galime nemažai
pasimokyti, kaip valdyti valstybę, ugdyti solidarią visuomenę ir kokių klaidų nekartoti.
Šiandien sunku įsivaizduoti, kad lotynų ir graikų kalbų mokymas galėtų būti privalomas absoliučiai
visiems moksleiviams, kaip kad yra buvę gimnazijose senesniais laikais. Tačiau palaikydami tėvų,
vaikų, pedagogų bendruomenių teisę savarankiškai apsispręsti dėl dalies mokymo turinio ir
skatindami mokyklų įvairovę, drauge remiame ir gausėjimą mokyklų, kuriose mokoma klasikinių
kalbų, supažindinama su Antikos kultūra.
Neseniai tvirtindami priėmimo į valstybės finansuojamas vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose
tvarką apsisprendėme, kad nuo 2014 metų abiturientai – Antikos kultūros ir lotynų kalbos
olimpiados prizininkai – gaus papildomų balų stojimo metu, ko iki šiol nebuvo. Esu tikras, kad tai
sustiprins šių dalykų prestižą gimnazijose, norą jų mokytis. Drauge turime dėti bendrų pastangų,
kad minėta olimpiada, atsiradusi nuoširdaus kelių dėstytojų ir mokytojų entuziazmo bei
pasišventimo dėka, taptų iš tiesų nacionaline, apimtų kuo daugiau mokyklų. Gal galima pasvajoti ir
apie tarptautines Antikos civilizacija giliau susidomėjusių moksleivių varžytuves?
Linkiu Jūsų metinei konferencijai geriausios sėkmės. Linkiu sėkmės Vilniaus universiteto
Klasikinės filologijos katedrai, kuri gražiai tęsia ilgametes Antikos ir naujosios lotynistikos studijas
Lietuvoje. Džiaugiuosi, kad nepaisant tam tikrų negatyvių prognozių dėl mažų ir verslininko
karjeros nežadančių studijų programų perspektyvos, Klasikinę filologiją renkasi gausus būrys labai
gabaus jaunimo, kuriam Jūs rodote puikų akademinį pavyzdį.
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