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XÏ МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС ЗА КЛАСИЧНУ АРХЕОЛОГИЈУ

Једаваести међувародви конгрес класичне археологије одржав je y 
Лондону од 3 до 9 септембра 1978 y оргавизацији Међувародног друштва 
за класичну археологију. Првог и последњег дана ковгреса, 4 и 9 септембра, 
државе су пленарне седнице, док ce рад конгреса осталих дана одвијао y три 
секције: I — Грчка и Италија до и укључујући архајски период, II — Класична 
и хелеввстичка Грчка и републиканска Италија, и III — Римско царство. У 
свакој од секција прочитав je велики број кратких саопштења, пропраћешх 
обичво живом дискусијом.

У оквиру конгреса приређеве су различите археолоппсе и друге пригодве 
манифестације, изложбе, екскурзије итд. међу којима посебан доживљај je био 
посета Ловдовском градском музеју — велелепном модервом архитектонском 
здању, отвореном за публику децембра 1976. Ha конгресу je било доста говора 
и о подухвату стручњака Британског музеја sa  спасавању грчких ваза из збирке 
енглеског ковзула y Напуљу, лорда Хемилтова. Вазе су ce наиме, валазиле 
sa  броду „Колосус“ који je потонуо близу Корнволског полуострва 1798 г. 
Посебан куриозитет представља чињеница да постоје цртежи многих од ових 
ваза које je за рачун Хемилтона израдио y Италији сликар Тишбајв, и на 
основу којих ce сада многи спашеви фрагменти могу са успехом реконструисати. 
Уопште, може ce рећи да ce рад ковгреса одвијао веома успешво, да су сви 
учвсвицв наишли sa  срдачан пријем, што je пре свега заслуга Организационог 
комитета Конгреса.

Плеѕарна предавања првог даѕа држали су М. Андроникос о гробовима 
великог тумулуса y Вергинѕ, М. Палотино о проблемима италске протоисторије 
y оквиру развоја класичног света, Лили Каил о богињи Артемиди: митологији 
и иконографији, Н. Јалурис о Аполоновом храму y Басама и Џ. Б. Ворд Пер- 
кинс о контрасту и континуитету y грчкој и римској уметности. Међу њима 
ѕајвише иѕтереса je пробудило, као уопште на конгресу, Андроникосово пре- 
давање о македовским краљевским гробовима. Задивљеѕи мѕоштвом богатог 
материјала из ових гробница, где треба посебно истаћи открѕвање зидних 
слика које приказује лов, трку двоколица и отмицу Амфитрите, већина при- 
сутних je била склоѕа да верује да je предавач имао право када je претпоставио 
да гробвица, osa ѕајбогатија, припада Филипу Македоѕском. Ипак још увек 
предстоји дуг и sanopas рад sa  аѕализи и проучавању овог епохалѕог мате- 
ријала.

Последњег даѕа A. JI. Ф. Ривет je одржао предавање о ѕроблемѕма и 
открићима y Римској Бритаѕији, a затим су подвети кратки извештаји о поје- 
диѕим међународним пројектима sa  пољу класичве археологије: Corpus 
Vasorum Antiqorum, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Corpus 
Signorum Imperii Romani, Tabula Imperii Romani, као и извештаји Међупа- 
родѕе ѕумизматичке комисије, и Међупародпог комитета за проучавање 
аѕтичких градова. На крају je било речи о корацима предузетим sa дефиѕи- 
тивѕој заштити Акропоља од свих увшптавајућих тековиѕа модерѕе цивили- 
зације. Најефикасѕији метод биће, ѕажалост, уклањање све скулѕтурѕе деко- 
рације са оргиѕалѕих места и њеѕа замеѕа репликама, пре свега са Ерехтејоѕа 
који je y овом треѕутку ѕајвише угрожеѕ. Поједиѕе фигуре са забата Парте- 
ѕоѕа већ су замењеѕе копијама, док западѕи фриз ѕије још y великој опасѕости. 
Можда би и овде било вајцелисходѕије да ce тај део фриза, једиѕи који je још 
sa  Партевоѕу, скиѕе и стави y Акропољски музеј, где би га посетиоци могли 
боље видети, a sa  његово место и sa сва osa места где je το могуће при даѕа- 
шњем стању Партеѕоѕа поставити реплике које би гледаоцима давале извесѕу 
идеју о првобитѕом изгледу храма и његове декорације.

У раду секција само су два југословеѕска стручњака читала своје радове 
и то y I секцији Љ. Поповт : Архајски грчки утицаји sa  средњем Балкаѕу, и 
y II секцији Р . В асић: Запажања о Еуфраноровој „Коњичкој бици“. Мали број 
реферата из ваше земље, као и уопште мали број ѕрисутѕих археолога, не 
одражава право стање y раду ва класичвој археологији y вашој земљи, где ce 
последвих годива мвого урадило, варочито ва пољу римске археологије.
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Због тога je  ш тета ш то ce наш и стручњаци нису појавили y већем  броју на 
овом  им позантном  скупу од више стотина археолога из свих крајева света 
где je  било право место за  саопш тење својих резултата. П адајм о  ce због тога 
да  he ce на идућем  конгресу класнчне археологије, који треба да ce одржи 1983 г. 
y Грчкој, појавити већи број наших стручњака и  приказати наш  рад на класи- 
чној археологији y бољ ем светлу.

Р. Васић, Eeoïpag.

E R N S T  B ER G ER , D ie  G eburt der A thena im Ostgiebel des P arthenon , Studien 
der Skulpturhalle, Basel, Heft 1, str. 90, sl. 19, tabli 4, A rchäologischer Verlag 
Basel 1974; E. B E R G E R  und M itarbe ite r, Parthenon-S tud ien : E rs te r  Zw is
chenbericht ,A ntike K unst 19/2, 1976 , str. 121— 142, Table 29— 32; isti, Parthenon- 
Studien; Z w eiter Zw ischenbericht, A ntike K unst 20/2, 1977, str. 123— 141, Table 
30— 36 +  I —  III.

Једна релативпо скромна публикација и  два кратка но исцрпка изве- 
ш таја представљ ају за  сада прве резултате једиог значајног подухвата y који 
ce упустила С ала скулптуре (Skulpturhalle) y Базелу и њен директор Ернст 
Бергер: да ce y природкој величини реконструшпе скулптурални украс источвсе 
и западне стране П артенода, и  то  пре свега скулптурална композиција два 
П артенонова забата. Ц иљ  je велики и узвиш ен ван сваке сумње. П артенон, 
на јваж ш ји  и највећи од свих античких споменика, предмет je  пеуморног 
истраж ивањ а археолош ке науке већ  преко 150 годикса, док интерес путника, 
писаца, слшсара и  других љ убитељ а класичш х старина за  ово монументалпо 
дело задире y знатвсо дубљу прош лост. Небројене су студије, написане за то 
време, које говоре директно или индиректно о П артенону, но изгледа да je 
тај интерес последњих година поново појачан, делимичдо вероватно под- 
стакнут заш титним  радовим а на Акропољ у који ce веом а шгтензивпо изводе 
последње деценије. П оред радова Бром ера, Бејера, Јепесена, Евелид Харисон 
и других, управо ce из ш там пе појавила монум епталпа мовсографија Анаста- 
сиоса О рландоса о архитектури П артенона. Базелски подухват, међутим, 
остаје јединствен и оргипалан и м ож да показује на ј е д ш т  пут којим треба 
ићи да ce ш  основу досадаш њ их непотпудих знањ а дође до извесвсих дефи- 
нитивних реш ења y овом  правцу.

П ут до задовољ авајуће реконструкције двају забата  ш је  ни y ком  слу- 
чају једноставан. Требало je  прво, и то je  до сада урађено y најзећој мери, 
сакупити одливе свих сачуваних остатака скулптуре које су припадале забатим а 
П артенона и зати м  их поставити y реконструисани оргинални простор забата. 
У  том е су од драгоцене пом оћи били цртежи сликара Ж ака К ареја из Т роа 
који je  1674. г. као пратилац француског ам басадора м аркиза од Н оантела 
обиш ао Грчку и начинио већи број скица античких споменика, између осталог 
и два П артенонова забата  чије су фигуре тада  биле знатно очуваније него 
данас. Упоређење сачуваних фрагмената скулптуре са цртеж има, њихова 
мерењ а и разм еравањ а, упоређења ca траговим а полож аја појединих фитура 
који ce још  виде на ори ги н ал ш м  плинтам а забата, омогућило je  здатно пре- 
цизније смеш тањ е ових скулптура y реконструисани оргинални. простор. То 
ce нарочито односи на читав низ фрагмената из Акропољ ског и Британског 
музеја, за  које ce раније м огло једино рећи да припадају скулптурама забата, 
док ce сада, пропорционадним повећањ ем и мерењ ем, мож е са доста сигур- 
ности да одреди прво величииа читавих фигура, a зати м  приближно и  њихово 
могуће место вса забату.

Западни забат на коме су представљешг Атима и П осејдон како ce боре 
о Атику реконструисан je  y опш тим  цртам а на релативно задовољ авајући 
н а ч ш  захваљ ујући чињеници да ce првобитни положај две централне фигуре 
види на К арејевом  цртежу. М еђутим, када су торза двају бож анстава поста- 
вљена y одговарајући простор, дош ло je  до корекције ранијих м иш љ ењ а о


