
Међународна федерација друштва за класичне науке (Fédé
ration Internationale des Associations d’Etudes classiques — FIEC) 
организовала je ГГети међународни конгрес за класичне науке y 
Боиу (Заладна Немачка) од 1.—6. селтембра 1969. годдне. Овом 
научном скулу, који ce редовно одржава сваке дете године, нрет- 
ходшш су досада конгреси y Паризу (1949), Колеихагену (1954), 
ЈТондону (1959) и Филаделфкји (САД, 1964). Првиконгрес, одржан 
одмах лосле оснивања Федерације лод локровитељством Унескоа, 
требало je да лредставља не само лрви састанак класдчара т  делог 
света, него и да нагласи значај и улогу лроучавања античхих тема 
y том тешком лослератном времему. Да незшх двесталедесетак 
учесшка овог ларлског скуда y лотлуиостл ислунк тај зсрулан за- 
датак свакако би било лретерано очекивати. У сваком случају, редов- 
но одржавани конгреси лочели су да дрикулљају све више учесника 
из разних делова света, укључујући ту и афрдчке, азијске, јужноа- 
меричке и Друге удаљене земље. Међутим, лретежну улогу још увек 
имају дредставниди земаља из заДадне Евроле, a y новије време 
и из Сједињених амердчких држава. Да један овакав чисто научни 
лодухват није y лотдуности лишен лолитичких имлликација, било 
je очигледно на завршној, лленариој седници овогодишњег бонског 
скуда на којој je дошло до неспоразума око акцлја које je Федерација, 
као хуманистлчко међународмо удружење par excellence, дужно 
да лредузме y случају политдчке дискриминадије дрема дојединим 
научнлдима од стране владе њдхове солствене земље. Неслоразум 
ce лретворио чак y сукоб нарочнто између млађих учесника Л зва- 
ничних чланова днтернационалног и надлоналног заладнонемачког 
комитета Федерације. Предложела je резолудија да Конгрес ,,жали 
што иекл научници нису могли учествовати због дилломатских 
или адмшистративндх лрелрека и да лозива све владе да убудуће 
омогуће сусрете међу научницима без обзира на лолитичке лриллкеА 
Ииак су ce размлмоллажења учесника Конгреса. показала као 
одвише велика да би ова резодуција могла бити лрдхваћена. Пле- 
нарна седнида ce завршила обавештењем да je Председништво 
Федерације дрдхватило дозив Турске да своју следећу седниду 
одржи 1972. године y Смдрли л лозив Шданије да Шести међународ- 
ни конгрес за класичне науке органлзује 1974. године y Мадрвду.
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Ако ce изузму ош завршни неслоразуми, део конгрес je 
протекао y миру и реду, д као што ce могло и очекивати, y доброј 
организацији. С обзиром да je број учесника лстрллмно дремашао 
хиљаду, то свакако шје био лак задатак чак ни за такав универзи- 
тетски и адшшдстратдвнл центар какав je Бон. Иако je домаћин 
скула требало да буде Бонски универзитет, услед долравкд и рекон- 
струкдија зграде универзктета, y којој су некада студдрали не само 
Хајнрдх Хајне и Карл Маркс него и бројки иемачки лринчеви, 
предавања и конгресни састанцд одржавани су y кокцертним дво- 
ранама дивног здања на самој обали Рајне, које je Бетовеиов родни 
град лодигао y част свог славног грађанииа.

Конгрес je радло y једанаест секцдја, с којдма су упоредо 
одржавана и дојединачна дредавања. Цео скул je био лосвећен 
лзучавању проблема иитерлретацдје y класичшм наукама. За 
уВодно, ‘или оквлрно, дзлагање био je задужем προφ. X. Јонас. 
Проблем шггердретације б:ио je исдитиван на дршшчно уситњеним 
темама из више области, што такође важи к за детнаестак одржаних 
доједшачних дредавања. Рад секција био je овако расдоређен:
I. Улога лингвистике y интерпретацији текста; 2. Улога тексту- 
алне критике y иктердретацдји антетких текстова; 3. Улога сти- 
дистихе y интерхЈретацијд; 4. Привредиа и доллтичка днтерпретација 
хеленске иеторије Y века; 5. Интерлретација археолошких споме- 
ника с обзиром иа контекст; 6. Просопографска интердретација 
рдмске истордје; 7. РекоНструкцлја и интердретадија фрагмената; 
8. Историјска критика и археолопдт малази; 9. Фдлолошка и фило- 
софска инхердретадија; 10. Интерпретадија и историја идеја;
II. Проблеми аналлзе текста помоћу електронских машина.

И доред овако обимног програма који je, с ддскусијом 
ловодом саопштења y секцијама и лосде лојединачних лредавања, 
трајао ло цело пре додне и цело полодке, предвдђено je још доста 
етручних разговора, друштвених сусрета, лрлјема и излета. Тако 
je одржан Colloquium didacticum и Дискусија о нробдемима шко- 
ловања наставника класичних језика, затнм кеколико саолштења 
о најновлјим налазима (Papyrologica, Archaeologica). У Музеју 
рајнске областд лриређена je доводом конгреса врло информа- 
тивна изложба античког швентара којим раслолаже бонски музеј. 
a учесницима коигреса je лоред тумача изложбе обезбеђен и редре- 
зентативан каталог. Највећа бонска универзитетска књижара ce 
такође лобринула за дзложбу и каталоге најновијих књига и другах 
стручних дубликација које су ce лојавиле лосле лрошлог међуна- 
родног конгреса y Филаделфлји. Поред неколпко пријема, за учес- 
нике конгреса Бонско позориште лриредило je свечану представу 
Глукове олере „Адкестида”, a једно лолодне je бидо лосвећено 
лзлету бродом ло Рајнд. Затлм, хгеколидину учесххика лрлмио je и 
Г, Хајнеман, који je, лрема саодштењу Председништва Федерацијез 
досада био лрви шеф државе који je лримио учеснике конгреса кла- 
сичара. С обзиром да je сав овај обимак лрограм био раслоређен
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на само пет дана*), можда je и прмродно што ce y научном и мето- 
долошком погдеду не могу очекивати крушији резултати састанка. 
Бројна саопштења пружала су могућност карочито млађим учесни- 
цдма да виде зтознате стручњаке. То није увек било могуће y лич- 
ном контакту, a уствари je један од најштересантнијих, па д нај- 
длодшјих доживљаја са оваквог скула. Усдтњене н често доста 
спедијалне теме саошитења показују огромну разуђеност класичних 
наука, a и опомињу ма сталну нотребу исштивања и дефинисања 
предмета и метода класмних наука. Филолошка страна изучавања 
je y сваком случају односкла превагу над осталима. После овог 
комгреса je јасно, нггр.3 да кластне науке данас треба да локажу 
више брмге, и разумевања, за модерна лингвистичка струјања, 
нначе ће кемкновно доћн до лодвојености и ту као што философска 
и филолошка лзучавања античке философије још увек лредста- 
вљају разлтита лоља истраживања. Пре Бонског конгреса за 
класичне науке y Кроиенбургу je од 25.—30. августа одржан флло- 
софски скун за трндесетак нозваних учесника, посвећен Хераклиту, 
Платону (Хармид) и Епикуру (Послсшица Херодоту). Према при- 
ватном саолштењу неких учесника овог семшара, ни тај скул ce не 
би Могао похвалити особиткм услехом. Све то можда локазује да 
су класнчне студије y извесном застоју, Ћ Лоред, a можда и услед, 
огромне издавачке делатности из тих области, чији су продукти 
све теже достуини нарочито y мањим центрима. Стога je доста 
теижо објаснити скоро нотлуно одсуство југословенских класичара, 
као ϊ ί  бмблиографских шформација о класичним наукама y нашој 
земљи, које би, и по обиму и но значењу, имале „су чим. изић пред 
Милоша”. Кад би само бкло нешто више сарадње међу стручња- 
цмма напшх различитих крајева и разлдчиткх — генерација. Изо- 
ловамост je последњи луксуз који ми данас себи смемо дозволити.

Ксенија Марицки—Гађански, Нови Сад.

*) Шестог дана je, по завршетку Конгреса, учесницима било омогуће- 
но да, према сопственом избору, посете Келн, Трир или Лијеж, где ce нала- 
зи Laboratoire d’analyse statistique des langues Vanciennes.
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