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skrajnosti; tako npr. besedo „mitos" skoraj dosledno sloveni z „bajko". 
Številni prevodi grških in rimskih citatov so — večinoma prvič — 
eksaktno (vendar ne suženjsko) prevedeni v slovenščino. Tudi sicer 
čutimo že ob samem njenem izražanju njeno humanistično izobrazbo 
in osveščenost. Tako je npr. grška polis, ki jo pogosto omenja, vselej 
dosledno ženskega, in ne moškega spola, kot bi v zadnjem času radi 
strokovnjakom diktirali nekateri pravopisci, sklicujoč se pri tem 
malodane na „voljo ljudstva". Njen stil kazijo pravzaprav le nekateri 
kroatizmi, ki so bili v času, ko so objavljeni spisi izhajali, pač v sploš
ni rabi; vsaj najhujše med njimi bi bil urednik lahko popravil, ne da 
bi se bil s tem pregrešil zoper zvestobo do izvirnika (npr. osobito, 
siguren, v istini). Najhuje pa moti množica tiskovnih napak; med 
njimi so nekatere čisto nepotrebne (npr. op. 20 na str. 24) ali pa tudi 
kvarijo dikcijo.

Izid te knjige pomeni razveseljiv dogodek za vse ljubitelje 
filozofije in humanizma in zlasti še za vse, ki smo poznali in cenili 
Almo Sodnik, saj nam v prikupni, lepo urejeni in priročni obliki nudi 
vrsto tehtnih razprav, ki bi sicer ostale neizkoriščene v težko dostop
nih revijah, kongresnih zbornikih in drugih odmaknjenih publikacijah.

K. Gantar, Ljubljana

COLLOQUIUM DIDACTICUM CLASSICUM SEXTUM 

(Инсбрук, 22.—26. секгембра 1975)

Ове јесени још једном су ce, на иницијативу Bureau Interna
tional pour Геtuđe des problemes de la didactique du grec et du 
latin (чије je  седиште y  Гану, Белгија), a у  организацији овог пута 
катедре за клаоичну филолошју Универзитета у Инсбруку, еаетали 
класични филолози из десетак западноевропских земаља са жељом 
да tokom пет дана кроз међусобне разговоре, дискусије и разне 
фсрме рада, размене искуства и стекну нове идеје за унапређење и 
актуализовање наетаве класичних језика и књижевности. M oto 
кошреса „Учити т подучавати“ подразумевао je општу тему форму- 
лисану као „Настава грчке и латинске књижевности у средњим 
школама и на универзитету“ . Y  тај широки оквир смештен je чи- 
тав низ предавања која су, са теоријске и практичне стране, освет- 
љавала нове тенденције у настави класичних језика. (Узгред будп 
речено, претежно ce шворило о проблемима латинског: настава 
прчког слабо je  помињана захваљујући томе што je у  већини запад- 
ноевропских земаља трчки скоро сасвим потиснут иа рачун ла- 
тинског). Теоријска предавања била су углавном у  мањини. Међу 
њима треба поменути уводна предавања двојице белгијских црофе- 
сора (Ј. Veremans, председник Бироа; F. De Raeve) који су укратко, 
али гвеома прецизно скицирали тренутно стање у  настави ОЕсласич- 
них језика. Широм Европе, ма колико ce систем средњошколског
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образовања разликовао од земље до земље, свуда je овидна тенден- 
ција наглог смањивања броја часова и година учења клаоичних 
језика. To за собом аутоматски повлачи потребу мењања не еамо 
метода наставе у  средњим школама, већ и метода образовања 
будућих наставника. Њих наиме треба оспособити да у  иовој оттуа- 
цији не допусте да квалитет наставе опада упоредо са кванштетом. 
Тежиште наставе мора остати на интензивном читању највећих деда 
античких писаца, не оме се пребацити на суво „граматизирање”. 
Недовољно језичко знање ученика при томе треба наставншс да 
буде у  стању да компензира својим додатним објашњешима, фило- 
лошким, лингвистичким и културноисторијским. Ошоено je  при 
томе да ученици сачувају, читајући дела старих нисаца, авеет о 
вредности, уметничкој пре шега, тих дела, да их оцењују приме- 
њујући критеријуме и достишућа савремене књижевне критике, да 
се, с друге стране, постављају према њима као према модерним 
књижевним делима која нормашо покрећу одређено моралло- 
филозофске дилеме и указују на актуалне проблеме егзистенције 
појединаца као и читавог друштва. Такав приступ античкој књи- 
жевности захтева природно саовим нове методе наставе Јсласичних 
језика, различите од досадашњих — такаређи још схоластичких. 
Захтева, дакле, неоспорно веће ангажовање наставника, као и висок 
степен свесности у  прихватању материје од стране ученика.

Илустрацију тих основних теоријских поставки чинила су 
окоро сва остала предавања. Познати стручњаци за историју ан- 
тичке књижевности покушавали су да пруже слушаоцима тзв. 
Modellinterpretationen, тј. да на одабраним одломцима покажу како 
би конкретно требало да изгледа анализа, ј езнчка, стилсжа, књи- 
жшна и културноисториј ска, текста који се чита ;на часу еа сту- 
дентима, односно ђацима. Највећим делом те су анализе биле сцро- 
ведене доиста магистрално, за углед, са потребном научном акрибијом 
a онстовремено и са пуно духа и привлачности за елушаоце. П<ше- 
нимо само предавања о Катулу, п. 76 (prof A. Leernan, Amsterdam), 
Хорацију π. I, 22 (prof. E. Doblhofer, Kiel), Вергилжју Aen. I, 1—7 
(prof. K. Vretska, Graz), Тациту An. X IV  53—54 (prof. P. Grimal, 
Paris; A. Koch, Strasbourg) итд.

Даље, рад на конгресу одвијао се и у пет различитих радних 
група. Ту се посебно дискутовало о проблемима као што су: улога 
превођења у  настави класичних језика, оинтердмсциплпЈнарне сту- 
дије класичних онаука, класично образовање без позиавања језика, 
читање текстова хуманиста у  средшим и високим ижолама. Послед- 
ња радна група, она која je разматрала питање проширегБа лектире 
текстовима писаца хумаеизма и ренесансе, р£1ДИАа je, чш и се, са 
највише озбиљности. Она je  израдила и посебну резолуцију коју je 
поднела конгресу. Y  резолудији се оистиче многострука корнсноет 
увођења у  наставу латпнских дела из периода 14.— 16. в. (оквирно 
од Петрарке до Еразма). Јер латински језик којим су та дела пи- 
сана често je  изузетно чист и елегантан, теме које се ту третирају 
могу бити веома блиске данашњим генерацијама, a с друге стране,
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она γ  књижевној историји представљају незаобилазну карику која 
повезује античку књижевност еа модерним, националним књижев- 
ностима. Осжм тога без хих се дела не може континуирано пратити 
развој било које пооебне књижевне врсте.

Изузетно интересовање учесеика конгреса побудиле су две 
манифестације организоване у  Инсбруку у  част конгреса. Прво то 
je  бидa цредстава Ариетофанових „Жаба“ у  извођењу ученика 
академске гимназије у  Бечу (Das Akademische Gymnasium Wien I), 
y  преводу и адаптацији W. Schadewaldta. O тој се представи може 
говоршпи само у  еуперлативима. Y  потпуности су je  припремили 
(поставка, режија, сценографија, костими, кореографија, музика, 
тон, светло) ученпци, бивши и садашњи, те шмназије. Изведона je 
у брил>антном темпу, са толико одушевљења, иепосредности, све- 
жине и без имало црофесионалне извештачености, да je  доживела 
праве овације — и то од публике свакако врло строге у  својим 
захтевима. Aro оставимо no страни чисто позоришне квалитете пред- 
ставе, као оригиналну поставку na сцену, увођење модерне бит му- 
зике у  хорске тачке, динамичну режију, веома ефектну стилизацију 
костима итд, ono што je  посебно очаравало гледаоце и наводило 
ка размиишање било je следеће: са колико су воље и истинске 
нреданости учаници, деца од отприлике 12 до 18 година, прегли да 
науче и изведу na сцени текст једног античког комедиографа, писан 
upe равно 2380 година! Значи да тај текст није ни данас (изгубио 
совоју актуалвост, да je  његова порука разумљива и блиска младима, 
да његова бриткост и полемичност није изгубила своју оштрину, 
да и данас побуђује на дискуеију и захтева заузимање одређених 
ставоива. Па, може ли онда постојати било какав бољи доказ о 
непревазићености класичног образовања, о месту које ono заслу- 
жује да заузима у систему савременог образовања! Млади Бечлије 
који су са томжо жара рецитовали Аристофанове стихове (поједине 
хорске партије чак na старогрчком!) недвосмислено су показали да 
класично образоовање даиас није никакав резидуум из оредњег 
века, већ да напротив и даље цредставља најсолиднију базу једног 
модерног хуманиетичког васпитања. Ту су поруку вероватно сви 
учесници конгреса — мање или више свесно — примили са ове 
представе и зато су са иескривеним одушевљењем изузетно топло 
поздравили извођаче.

Сличан утисак оставила je  и једна друта сценска приредба. 
Ученице 5. разреда (трећа година учења латинског) Женске гимна- 
зије из Инсбрука, извеле су na латинском — у савршеним хекса- 
метрима — Овидијеву Ниобу (Met. V I 148—312). Ова представа, иако 
знатно копвенционалнија и мање привлачна од one прве (већ и због 
самог текста), такође je  показала исто одушевл>ење и спремност 
младих да крену у  иетраживање света и идеја антике. A та спрем- 
ност Епредставља драгоцену помоћ и подрппсу свима онима који се 
боре за очување и осавремењивање класичног образовања.

Уопште узев овај конгрес, од чијих je  600 учесника већина 
била из редова средњошколских професора, представља добар no*
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вод и подстицај да ce замислимо над судбином класкчног образо- 
вања γ  еас. Јер мада je, речено je, γ  целој Европи присутна тен- 
денција потискивања класичних језика из наставних програма среД' 
њих школа, ипак чак и земља која je γ  томе — кажу — најдаље 
отишла, Француска, оставила je  пуне 4 године учења латинског. 
(ApYre, конзервативније земље, као на пример зап. Немачка, имају 
join класичне шмназије γ  којима ce латински учи 9 година, са no 
7 часова недељно!) A γ  нашој земљи, где класична гимназија орак- 
тично више и не постоји, a γ  реалним ce гимназиј ама латинскп 
V4H само 2 године (a и то са врдо 'несрећно замишљеним програ- 
мом!), класвгчно средњогшсолско образовање иа најбољем je  πγτγ 
да 6γΑβ сасвим затрвено. Самим тим опада драстично и на YHUBep- 
3htcw  интересовање студената за cTYAnje класичних наука.У таквој 
ситуацији био би преки задатак Савеза друштава за античке сту- 
дије, као и катедри за клаеичну Филологију свих југословенских 
универзитета, да покрену иницијативу за преиспитивање нашег ста- 
ва уопште према класичном образовању, као и за ревидирање сред- 
њошколских и универзитетских програма учења 1сласичних језика. 
Управо одржаеи конгрес γ  Иисбруку јаоно нам je  указао на сву 
потребу и хитност извршења тог задатка. Југославија ce управо ове 
године кандидовала за чданство γ  мећународном Бироу који сваке 
друге године организује ове скупове. Међутим, ако Савез друштава 
за античке студије не буде спровео енергичну и успешну акцију 
за измену статуса кдасичног образовања γ  целокупном нашем обра^ 
зовном систему, питање je чему би уопште чланство γ  Бироу за 
проблеме дкдактике грчког и датинског језика служило једној зем- 
л>и γ  коjo j ce грчки и латински језик више не учи!

Челица Миловановић, Београд.

GEORGE П. GELLIE, Sophocles, A Reading, Carlton, Victoria 1972, 
Melbourne University Press, 299 stranica i bibliografija.

U desetljeću uoči posljednjeg rata Sofoklom su se osobito 
intenzivno bavili Nijemci i Talijani: dovoljno je spomenuti Reinhardta, 
von Blumentala, Weinstocka, Perrottu, Untersteinera. Poslije rata jača 
interes za nj kod Angloamerikanaca i Francuza. Svjedoče to imena 
Bowre, Adamsa, Waldoka, Whitmana, Knoxa, Kirkwooda, Meautisa, 
Lacarrierea, gdje Ronnet i de Romilly. Knjiga pred nama potječe od 
učenjaka s ruba svijeta, australskog filologa Georgea H. Gellieja koji 
je već ranije pisao o tom pjesniku („Motivation in Sophocles” u Biltenu 
Instituta za klasične studije Sveučilišta u Londonu iz godine 1964).

Intencija autora bila je da u svojoj knjizi dade objašnjenja 
(glavne ideje”, kako je malo nespretno navedeno na ovitku korica) 
Sofoklovih tragedija i njegove dramaturgije za čitaoce raznih dobi 
(učenjake, studente, starije gimnazijalce) koji ne vladaju grčkim je


