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Societatea de studii clasice a reluat in ultimii ani tradiţia reuniunilor pe ţară ţinute
in cadrul cite unei filiale. în primăvara anului 1980 gazda a fost filiala ieşeană, sprijinită de
Vniversitate, de Consiliul judeţean de cultură şi educaţie socialistă şi de Comitetul sindical al
lnvăţămîntului din Iaşi.
Tematica a fost foarte largă, penlru a permite o cit mai bogată participare activă: (1)
Perioadele clasice ale celor două literaturi şi receptarea lor modernă; (2) Perioadele Urzii ale
celor două limbi şi influenţe reciproce; (:l) Filozofia antică şi receptarea ei; (4) Romanitatea
spaţiului ponto-carpato-danubian. Uneori şi această tematică a fost depăşită (lista comunică
rilor se poate citi in cronica Societăţii, mai jos, p. 181).
Şedinţa plenară inaugurală s-a ţinut în sala Senatului Universităţii. După cuvlntul de
deschidere rostit de acad. Al. Graur, preşedintele Societăţii, rectorul Universităţii, prof. M. Todosia, a adresat participanţilor, în numele instituţiei pe care o conduce, salutul şi urările sale
de succes, scoţind in evidenţă strălucitele tradiţii filologice ieşene. Lucrările propriu-zise s-au
desfăşurat în continuare, in cele două şedinţe plenare (de sîmbătă şi de duminică dimineaţa)
1;1i în şedinţe de secţii (ln după masa primei zile); oricît ar fi dorit organizatorii să evite
împărţirea in secţii, aceasta a devenit inevitabilă atît datorită abundenţei comunicărilor, cît şi
timpului strict limitat la cele două zile de obligaţiile didactice ale participanţilor. 1n şedinţele
plenare s-au concentrat lucrările de interes mai general din cele patru teme ale sesiunii, iar în
secţii s-au programat lucrările de mai strictă specialitate. Participarea a fost numeroasă la toate
1;1edinţele, discuţiile susţinute, nu rareori polemice, ceea ce constituie în sine un semn indubitabil al succesului, şi, în fond, al calităţii comunicărilor.
Meritele acestui succes revin ln primul rînd biroului filialei ieşene a societăţii, preşedin
telui ei, Tr. Diaconescu, celorlalţi membri ai biroului, dar şi celui care a condus filiala pînă la
începutul acestui an, devotatul şi energicul nostru coleg, prof. Octav Tcaciuc, ale cărui 80 de
primăveri nu i-au diminuat cu nimic nici forţa, nici elanul.
După încheierea lucrărilor, organizatorii, în colaborare cu Sindicatele (reprezentate de
prof. Ioana lrimia, membră a biroului filialei), au oferit clasiciştilor veniţi la Iaşi din toată ţara
posibilitatea de a lua parte la o excursie avînd ca ţintă vechile centre culturale ale Renaşterii
moldovene, Cotnari şi Hirlău, unde au putut constata că în preajma ctitoriilor lui Ştefan cel
Mare şi Petru Rareş cercetările fundamentale ale filologiei nu sint reluctante la rezultatele
<>enologiei aplicate.
Cele două zile ieşene de dezbateri ştiinţifice şi de intîlniri colegiale sau de emoţionante
relntilniri vor răminea multă vreme gravate pozitiv în memoria tuturor participanţilor şi vor
constitui un indemn (şi un model) pentru manifestări similare viitoare.
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