
 

 

»Stari Grki so se sporazumevali zelo natančno in iskreno ter brez 

težav, morda celo bolje kot mi, ki se pogosto sploh ne razumemo 

med seboj…«  

 

Bistroumni jezik  
Devet epskih razlogov, zakaj ljubiti grščino 
Stara grščina je jezik Homerja, Iliade in Odiseje. Je mrtev jezik, ki ni  
mrtev, saj je živo vpleten v govor sodobnega človeka, v številne besede, 
na primer pacient, licej, antropologija, avtomobil … Andrea 
Marcolongo ga na začetku knjige opredeli kot »kristalno jasen jezik, ki 
se nam zdi težak, ko se ga učimo in vendar je v svojem bistvu preprost 
in jasen«. Avtorica, ki se je v staro grščino zaljubila že kot dekle, o njej 
piše strastno iz zagnano. Vendar ni napisala niti učbenika niti povsem 
poljudnega dela. Gre za navdušujočo mešanico, ki bralca dvigne na valu 
avtoričinega navdušenja, mu pokaže širši razgled na ta jezik, na koncu 
pa ga mehko odloži bogatejšega, čeprav stare grščine ne zna, niti se je ni 
nikoli učil. Knjiga ni klasični vodnik po stari grščini, je preprosto izziv 
občutiti lepoto jezika in razumeti njegovo zmožnost, da se govorec 
izrazi natančno, eksplozivno, ironično in tudi večumno. Če tako želi. V 
Italiji, avtoričini deželi, kjer staro grščino še vedno poučujejo na mnogih 
licejih, je knjiga postala prodajna uspešnica. Toda uspešnica je tudi tam, 
kjer je učenje tega že davno mrtvega jezika redkost. Zato, ker avtorica 
ob opazovanju značilnosti starogrškega jezika razmišlja o marsičem. O 
bistvu govora, o tem, kaj z njim sporočamo, kako to sporočamo, pa 
tudi, kako jezik odraža naš odnos do sveta in do tistega, kar presega 
vsakdanje izkušnje. Vmes natrosi bogato bero zanimivosti in 
posebnosti, na primer, da so stari Grki barve vedno opisovali glede na 
svetlobno jakost, ne le glede na odtenek. Zelo toplo priporočam v 
branje in razmislek! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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