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A IX-a Conferinţă internaţională de studii cla&ice din seria celor organizate de Comitetul
• Eirene •, ţinuti ln primii.vara anului 1966 în frumoasa capitală a Moraviei, a întrecut fără lndoială
pe toate cele precedente prin amploarea şi prestigiul participării internaţionale (au fost reprezentate
douăzeci de ţlri), prin varietatea programului şi prin precizia organizării. Este meritul iniţiatorilor,
profesorii L. Varcl, directorul Cabinetului de studii greco-romane al Academiei Cehoslovace de
Ştiinţe, şi P. Oliva, înconjuraţi de o echipă entuziaati şi pricepută (din care citind numele profesorilor K. Jana~ek, M. Ok&l, L. Vidman, J. Burlan şi, pentru colocviul micenian, al lui A. Barton~k. sîntem convinşi cii. am nedreptăţit. omiţindu-i, pe foarte mulţi alţii), de a fi conceput cu
îndrăzneală o manifestare atit de complexă şi de a fi ştiut să o domine cu măiestrie. Nu le-a lipsit
însă nici comprehensiunea şi sprijinul activ al unor organizaţii oficiale, interne şi internaţionale:
Academia Cehoslovacii. de Ştiinţe, reprezentată la şedinţa inaugurală de preşedintele ei, F. Sorm,
Ministerul Învlţămîntului, reprezentat de titularul departamentului, J. Hajek (ambii au f&cut
gestul simbolic de a-şi rosti în latineşte alocuţiunile cu care au salutat lucrA.rile Congresului),
Federaţia Internaţionali. de Studii Clasice (FIEC), prezentă la Brno ln penoana neobositei ei secretare, D-ra J. Ernst (autoarea unui raport asupra activităţii Federaţiei, ţinut ln cadrul aceleiaşi
şedinţe inaugurale), Uniunea Internaţională de Istorie a Filozofiei şi a Ştiinţelor, secţia de istorie a
ştiinţelor, reprezentată de preşedintele acesteia, V. Ronchi.
Lucrările celor trei secţii (filozofie şi istorie, literatură, arte), împărţite, la rindul lor, in subsecţii, ale celor două colocvii (colocviul de studii miceniene şi cel consacrat rolului culturii antice ln
invăţămînt) şi ale simpozionului •Antichitatea cla&ică şi începuturile ştiinţei modeme• s-au
desflşurat exclusiv ln şedinţe paralele, singurele şedinţe plenare fiind cele cu caracter solemn, de la
deschiderea şi încheierea Congresului. Foarte judicioasa distribuire pe secţii a comunicArilor şi
stricteţea respect!rii programului au compensat ln largă măsuri dezavantajul acestui sistem, care
obligă. pe participanţi să renunţe la urmărirea unor comuniclri care i-ar putea interesa. Este desigur
foarte greu să prezentăm într-un cadru limitat ca al acestei cronici complexitatea problemelor
discutate şi rezultatele la care s-a ajuns. Ne vom limita aşadar la expunerea tematicii secţiilor,
citind clteva titluri mai reprezentative.
În secţia •Filozofie, istorie• s-au dezbătut patru teme:
StCI, X, 1968, p. 261-264,

Burure~li.
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1. Concepţia antică asupra comunităţii civice şi umane; dintre comunicările prezentate cităm:
Br. Snell (Hamburg), Die menschliche Gesellschaft bei Homer, P. Oliva (Praga), Die burgerliche
Gemeinschaft in Sparta, I. Hahn (Budapesta), Der Begrif( der Demokratie in der politischen Theorie
des Prinzipats, A. Lesky (Viena), Protagoras und der Staat, O. Luschnat (Berlin-Vest), Griec/1isches
Gemeinschaftsdenken bei Clemens Romanus. În cadrul acestei subsecţii s-au ţinut două comunicări
ale delegaţiei româneşti: C. Poghirc (Bucureşti), L'idee de solidarite humaine chez Homere, şi
M. Jacotă (Iaşi), Rome et les etrangers; la conception romai11e des rapports entre citoyens et etrangers
aux premiers siecles de la Cite.

2. Antichitatea clasică în teoriile sociologice şi filozofice ale celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-iea şi ale secolului al XX-iea: M. I. :Finley (Cambridge), Utopianism Ancient and
Modern, I. Bieiunska-Malowist (Varşovia), Les reclterches sur l'esclavage dans le monde antique Pf.
le mouvement abolitionniste au XIX-eme siecle, K. Janăcek (Praga), Zur Bilanz des griec/1ische11
Skeptizismus.

3. Aristotel şi gîndirea filozofică contemporană: E. Ch. Welskopf (Berlin), Aristoteles und
Marx, O. Gigon (Berna), Jugend und Alter in der Ethik des Aristofeles.
În cadrul secţiei « Literatură », lucrările s-au axat pe temele:
1. Ideile sociale ale dramei clasice; tradiţiile umaniste ale antichităţii clasice în teatru:
J. P. Vernant (Paris), Le moment historique de la tragedie en Grece: quelques conditions sociales et
psychologiques, V. N. Jarxo (Moscova), ldeologija arxaiki i ee preodolenie v tragedijax F:sxila,
L. Winniczuk (Varşovia), Humour in the Jesuit-Schooldrama and the Roman Comedy, )I. D.
Petrusevski (Skopje), La catharsis tragique et la Poetique d'Aristote, E. G. Schmidt (Jena),
Antiker Ursprung und nachantike Verwendung der Begriffe • Ruhrung » und « ErschUtteruna "·
La această secţie s-a înscris şi comunicarea Martei Guţu, Antike Gestalten im epischen Theater
( B. Brecht und Fr. Durrenmatt).
2.

Influenţa

teoriilor estetice ale

antichităţii

clasice asupra literaturii epocilor ulterioare:

Homer and the Modern World a regretatului J. A. Davison (Leeds), A. Michel (Lille), L'Arl
poetique d' Horace et la philosophie de son temps. În această subsecţie, delegaţia româneasră
a prezentat mai multe comunicări: E. Cizek, Les controverses esthetiques de l'epoque dans la lellrP
114 de Sfoeque, Tr. Costa, De codicibus Theophrasti Bucarestinis doubus, A. Piatkowski, • Vt pictum
poesis ~dans l'esthetique de la premiere moitie du XVII leme siecle, L. Stoianovici, La contribufio1•
de l'ecole grecque de Bucarest au developpement de l'humanisme dans la Roumanie du XV III Im• sieclP.

A treia şi ultima secţie a Congresului propriu-zis, ' Arte •, a luat în discuţie două teme,
înrudite cu cea precedentă: 1. Teoriile estetice şi practica artistică în antichitatea clasiră. 2. Influenţa teoriilor estetice ale antichităţii clasice asupra epocilor ulterioare. Dintre comunirări,
care s-au ţinut în şedinţe comune (fără împărţirea pe subsecţii), cităm: E. Frezouls (Strasbourg),
La concep/ion de !'art chez Vitruve, J. Frel (Praga), Le type et le portrait en Grece.
După cum am arătat mai sus, pe marginea Congresului s-au desfăşurat clouă colocvii şi un
simposion. Organizarea primului dintre ele, consacrat rolului culturii clasice în învăţămint, a
coincis cu restabilirea învăţămîntului limbii latine în liceele cehoslovace; acest succes al colegilor
noştri nu va răminea desigur fără urmări favorabile pentru dezvoltarea ulterioară. a ştiinţei antichităţii. În cadrul Colocviului au fost prezentate rapoarte asupra situaţiei studiului limbilor clasice
şi a culturii antice în învăţămîntul mai multor ţări. Pentru România, raportul a fost ţinut, din
însărcinarea Comitetului de organizare şi la recomandarea Societăţii de studii clasice, de prof.
Gh. Guţu. Printre celelalte rapoarte cităm: V. N. Jarxo (URSS), O. Gigon (Elveţia), H. P.
Drogenmiiller (R. F. Germană), I. Bieiunska-Malowist (Polonia). Pe lingă rapoarte s-au
ţinut şi comunicări privind diferite aspecte ale învăţămîntului şi răspîndirii cunoştinţelor din domeniul antichităţii. Nume de prestigiu şi-au arătat interesul şi pentru aceste probleme: Br. Snell
(Hamburg), Was solien die Schiiler der Gymnasien aus der antiken Kultur kennenlernen, J. Irmsrher
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(Berlin), Altklassische Erbe und Kulturrevolution, L. Vidman (Praga), Les tendances generales de
l'enseignement des langues classiques, A. R. Burn (Glascow), Ancient Hislory fo Modern Educatio11:
the General Reader, R. G. Todd (Londra), Classics in a General Education, R. Dostalova (Praga),

Der moderne Leser und die Antike Literatur.
Colocviul de studii miceniene a reunit numele cele mai ilustre ale acestei discipline, relativ
recent constituite; amintim aici, alături de unul dintre fondatorii micenologiei, J. Chadwick
(Cambridge), pe R. Crossland (Scheffield), J.---A. Davison (Leeds), de curînd dispărut, L. Deroy
(Liege), M. Doria (Triest), J. Harmatta (Budapesta), A. Heubeck (Erlangen), J.-P. Olivier
(Bruxelles), M. şi D. Petrusevski (Skopje), C. J. Ruigh (Amsterdam), A. Scherer (Heidelberg),
O. Szemerenyi (Freiburg i. Br.). Organizatorul Colocviului, A. Bartonek (Brno), a reuşit să.
distribuie dinainte textele integrale ale majorităţii comunicărilor, astfel că discuţiile au putut fi
precise şi fructuoase. Dintre numeroasele comunicări, de lingvistică, epigrafie, istorie etc., cităm:
J. Chadwick, The Organization of the Mycenaean Archives, J.-P. Olivier, Les scribes de Cnossos,
O. Szemerenyi, The Mycenaean and Historical Greek Comparative and their Indo-European Background, M. D. Petrusevski, L'alternance vocalique u/e du dialecte mycenien de Pylos, N. S. Grinbaum (Chişinău), Les textes creto-myceniens el la langue de la poesie lyrique chorale grecque, S. Calderone (Catania), Remarques sur l'hisloire de quelques idees politiques, de Mycenes a Homere, J. Har·
matta, Zum Problem der A~~ijawa, A. Bartonek, Greek Dialectology after the Linear B Deciphe1menl. Delegaţia românească a prezentat două comunicări: L. Lupaş, Le systeme consonantique dit

dialecte attique,

şi

Observations sur la notation des occlusives en mycenien et dans Ies langues italiques

ale semnatarului acestei cronici.
Simpozionul consacrat raportului dintre antichitatea clasică şi începuturile ştiinţei moderne
s-a desfăşurat în şedinţe plenare şi pe secţii, acestea din urmă organizate după criteriul disciplinei
ştiinţifice luate în discuţie (fizică şi tehnică, medicină şi biologie, astronomie şi geografie, matematică.,
chimie şi geofizică). Găzduit în localul vechii Primării (în timp ce lucrările celorlalte secţii şi colocvii
se ţineau la Facultatea de filozofie), simpozionul a avut aspectul unui congres independent. S-au
dezbătut probleme generale de evoluţie a ştiinţelor sau a unor idei ştiinţifice (J. Mittelstrass, Erlangen, Zur Frage nominalistischer Wurzeln der neuzeitlichen Wissenschaft, A. Keyserling, Viena,
Der Pythagoreismus und sei11 Einfluss au[ die neuzeitliche Wissenschaft, G. Arrighi, Lucea, La
pensee mathematique grecque dans la Renaissance, A. P. Luskevic, Moscova, I\. istorii Arximedovoi
lratlicii) sau cite un aspect de detaliu din istoria gindirii ştiinţifice (1\1. Okâl, Bratislava, L'humanisfr
slovaque M. Rakovsk!) et le nombre nuptial de Platon, W. Hertner, Frankfurt, Die Rewegung

der achten

Sphăre

nach Georg Peurbach).

În şedinţa de închidere a Congresului, « delegaţii 1> fiecărei secţ.ii au prezentat cite o dare
de seamă asupra desfăşurării lucrărilor şi a rezultatelor obţinute. În numele organizatorilor Confe·
rinţei următoare (de la Goerlitz), a vorbit prof. J. Irmscher. Cuvîntul de închidere a fost rostit
de prof. P. Oliva.
Organizatorii n·au oferit însă congresiştilor numai acest amplu program ştiinţific, pe care
nu l-am putut decît schiţa în rîndurile de mai sus, ci şi un foarte atent alcătuit program de
« destindere "• cu ocazia căruia, într-un minim de timp, participanţii au putut lua cunoştinţă de
cit mai multe din vechea viaţă culturală a llloraviei, din pitorescul regiunii, şi, ca un complement
al lucrărilor Congresului, de rezultatele activităţii arheologilor cehoslovaci. Amintim în primul rind
excursia din 1G aprilie, care a dat posibilitatea de a admira castele medie\•ale, din vremea Renaşterii
şi a barocului, precum şi săpăturile de la Mikulciee, cetate moravă din sec. al IX-iea, unde o impresie
puternică a produs grija deosebită a arheologilor şi autorităţilor pentru conservarea, restaurarea şi
protejarea monumentelor istorice.
La Brno, o recepţie i-a reunit pe congresişti în citadela Spilberk, locul de detenţiune al
lui Silvio Pellico, amenajată în • taberna uinaria •. '.\lai pot fi menţionate spectacole de operă,
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concertul de muzică contemporană cehoslovacă, pe versuri latineşti, dat de formaţia • Parasiti
Apollinis •, şi multe altele.
În dimineaţa zilei de lli aprilie a avut loc şedinţa Comitetului $ Eirene t, Din partea
Societăţii de studii clasice din România a luat parte semnatarnl acestor rlnduri. S-au luat în
discuţie desfăşurarea Congresului de Ia Brno, problema studiilor de micenologie în ţi.rile membre,
pregătirea Conferinţei de la Goerlitz, reprezentarea Iugoslaviei. Toţi delegaţii au exprimat organizatorilor Congresului aprecieri elogioase. S-a hotărlt ca, exceptînd anii colocviilor micenologice
internaţionale, toate conferinţele Eirene să prevadă un colocviu de micenologie; de asemenea s-a
recomandat constituirea, în măsura posibilului, a unor comitete naţionale de micenologie (eventual
secţii ale Societăţilor de studii clasice) în fiecare ţară membră. În ce priveşte Conferinţa. de la
Goerlitz, s-a definitivat tematica. şi s-au făcut propuneri pentru referenţi; a fost abordată de
asemenea problema tematicii conferinţei de la Varşovia din 1968. Reprezentarea lugoalaviei (care
nu are o Societate de studii clasice şi nici o Academie unică) a fost soluţionată provizoriu prin
cooptarea cu titlu personal a prof. M. D. Petrusevski în colegiul redacţional al revistei • Eirene •;
se va propune Academiilor din Iugoslavia constituirea unei societăţi unice de studii clasice, care
să-şi delege reprezentanţii în Comitet.
ln încheiere, citeva cuvinte despre participarea românească la Congres. În afara celor
doi delegaţi ai Academiei (Gabriella Bordenache şi I. Fischer) şi de delegatul Facultăţii de
limbi clasice (C. Poghirc), Societatea de studii clasice a reuşit, cu concursul O.N.T., si alcătuiască
o delegaţie importantă atit prin număr (30 de persoane), cit şi prin caracterul ei reprezentativ
(au luat parte membri ai corpului didactic universitar şi liceal, cercetători ai Academiei şi ai
Muzeelor etc.; in afara congresiştilor din Bucureşti, au participat colegi din J~i, Cluj, Timişoara,
Craiova, Constanţa, Oradea). După cum am arătat mai sus, delegaţia a prezentat 10 comunicări,
favorabil primite de asistenţă, şi a intervenit în numeroase discuţii pe marginea comunicărilor
Congresului.
Pentru toţi participanţii, Congresul de la Brno a fost o manifestare de neuitat, prilej de
interesante contacte personale şi de bogate experienţe, ale căror roade se vor face fără îndoială
simţite ln activitatea ulterioară a tuturor.
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