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AL XI-LEA CONGRES INTERNATIONAL DE ARHEOLOGIE CLASICĂ 

În perioada 3 - 9 septembrie 1978 s-au desfăşurat În clădi rile Uni
versităţ ii lonaoneze lucrorile celui de al XI-'Iea Congres Internaţional de 
Arheolog,ie Clasică. Organizat de International ,Association far Classical 
Archaeology prin filiala ei engleză sub patronajul unui comite! de onoare, 
"Icătuit din personalităţi marcante a le ~ieţii politice şi ştiinţifice sub in
drumarea alteţei sa-le regale d-ucele de G.loucester, cong,resul {l ales ca 
preşedinte pe J. B. Word-Perkin,s, actualul conducător 01 secţiuni, de la 
Roma o asociaţiei. 

Operaţiile de pregătire şi de lucru au fost conduse direct de repre
zentanţii diferitelor insituţj.j ştiinţifice din intreaga Anglie, dintre cam s-au 
remarcat in mod deosebit pen-tru activitatea depusă cercetă,tordi de la 
British Museum. Serviciile de 'secretariat au fost ofioiate de studenţii de 
la Insti tu tu,1 de Arheologi e oin londra, ca·re au a,sigu ra-t de asemenea 
ghidajul excursiilor de studiu efectuate În t impul şi după Încheierea lu
crărilor. 

Participarea la .această prestigioasă manifestare ştiinţ i fică a fost 
foarte numeroasă: majoritatea celor peste 700 de invitaţi provenind din 
ţările europene şi mai ales din Italia, Fran ţa, Germania şi Anglia. Nu au 
lipsit insă reprezentanţi din Africa de Nord, Orientul Apropiat. Asia, Ame-
rica şi Austra lia. . 

În şedinţa plenară cu care ou inceput lucrările, au fost rostite alo
cuţiuni de salut şi ou fost transmise organizatorilor mulţu miril e participan
ţilor. Profesorul J. B. Word-Perkins a prezenta t apo i În t r-o cuvintare pro
gram obiectivele congresului. 

In cea de a doua şedinţă plenară ca re a urmat au fost supuse 
atenţiei congresi ştilor comun icări ce au atins probleme generale, cu as
pecte privind in ansamblu studiile clasice. Cele trei secţii În care au avut 
loc dezba terile au fost urmă toarel e : 1. Grecia şi Italia in perioada ar
haică; II. Grecia clasi că şi e i enis t i că; Ital ia republicană; III. Imperiul 
Roman. În in'teriorul secţiilor organizatorii au incercat şi au reuş it in mare 
parte să planifice succesiunea comunicări/or după cuprinsul lor pe te
matiei sau aşezări, arhitectura, sculptura, sanctua re, ceramică pictată, in
fluenţe mutuale. 
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Scopul unei ase menea intilniri a fost şi ramme văd i t acela de a sto
bili cit mai exa ct la un moment- dat care este nivelu l atins de cercetarea 
epocii clas ice elenistice, greceşti şi romane şi care au fost progresele re
alizate În răstimpul dintre congrese. in acest caz perioada cuprinsă este 
de cinci ani, intiln irea precedentă avînd loc În 1973 10 Izm ir. In acelaşi 
timp scopu l unei asemenea manifestări şt iinţifice răm î ne acela de a sti
mula ş i promova dezvoltarea stud iilor clasice in lume şi de a stabili re
laţii pe baza cărara să fi.e lansate cele mai bune metode de studiu , de 
cercetare a civilizaţiei antice. Din aceste puncte de vedere congresul de 
la Londra a realizat din plin scopuri le pe care şi le-a prop~s. 

Este adevărat că lumea clasică [a C.:lre se referă a ceste in tilniri ale 
oameni lor de ştiinţă se reduce la Grecia şi la Roma, cum este la fel de 
adevă ra t că nu există o concepţie unitară asupra termenului de arheo
logie clasică. Sensul mai vechi 01 acestuia cuprindea studiul şi interpre
tarea artei majore a epocii greceşti ş: romane (arh itectu ra . sculptura, pic 
tura). Acest mod de inţelegere iniţ ia l a apărut şi s-a lansat pentru că in 
stad iul incipient cercetările au fost intreprinse aproape exclusiv in Gre
cia şi Italia, la morile monumente care s-au păstrat şi se păstrează aco lo 
fără să f ie necesară intervenţia arheologilor. În ultimii 50 de ani activita
tea acestora şi-a mutat centrul de investigaţie din inima lumilor clasice 
În factoriile şi provinciile lor. În consecinţă termenul a . primit un alt con-
1inut, în primul rind pentru că arheologic din provincii a avansa t date 
noi , cu caracter diferit faţă de cele din trecut. 

Congresu l de la Londra a reilectat i n mod marcant Întiln i rea d intre 
( iCeste d ou ă concepţ i i. Nu au lipsit desigur comun i cări privind scu lptura, 
arhitectura şi celelalte arte ale civiliza ţie i clasice, dar au predominat cele 
referitoare la coloniile greceşti ş i la provinciile romane. Informaţiile trans
mise ou fost bogate, . În generel s-au bazat pe studii şi rezultate noi, dar 
ou fost prezente şi l ucrări de interpretare, reinterpretare şi cu caracter 
metodologie. 

Delegaţia română a fost formată din acad. p rof. E. Condurache, 
acad. prof. D. M . Pippid i, dr. P. Alexand rescu, dr . . A. v.. Rădu l escu şi 
dr. N. Gudeo. Au fost prezentate comunicări românest; la toate cele trei 
secţ ii . D. M. Pippid i şi P. Alexandrescu ou enunţat' În ." Les temples de 
la zone socrE~e d' lstro s ; cons idera tions chronolog iques et styli stiques" 
cele moi noi rezu ltate ale cercetăto ri lor din aeropola de la H istria refe
rindu-se la tre i sanc!uarc datînd din secolele VI-III Î.e.n. ·D. Tudor a pre
zentat in .. Le port romoin de Drobeta" o interpretare nouă a datelor si 
informaţiilor mai vechi in legătură cu săpătu rile de la Drobeta. A. Răd~
lescu a expus in "La fortification elenistique de Albesti, dep. Constanta " 
re·zultatele recentelelor săpături din acea stă localitate, care s-au sol dat 
cu descoperirea unei fortificaţii din epoco elenistică, necunoscută pînă 
acum. N. Gudea a prezentat În "Study of the Development of Classical 
Archaeology in the Romajl Province of Dacia" o' statistică a cercetăr i i 
Daciei romane, stabilind astfel stadiul dezvoltă rii şi necesităţile pentru 
viito r. Prima comunicare a fost susţ i nută in secţia 1, cea de a doua in 
secţi a · !II , iar celelalte În secţia II. bucurindu - se de un larg aud itoriu şi 
stîrnind interes prin problemele ridicate. 
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Paralel cu luc;ările cong resului au avu! loc şedinţele grupurilor in 
ternaţionale preocupate de diverse aspecte ale cercetării in epoca clasi
că cum sint: Corpus vasorum antiquorum; Lexicon iconographicum Mitho
logiae c/assicae, Corpus signorum Imperii Romani, Tabula Imperii Romani. 

S-au Întruhit. de asemenea Infernatinof Numismatic Comission, Inter
national Comitee for Antic Urbanism. Acestora li s-au adăugat rapoartele 
comitetelor de lucrări pentru sa lvarea Cartaginei şi Acropolei ateniene. 
Din păcate in aceste comisi i România nu a fost reprezentată de specia
li şti i cu core organizatorii vor lua legătura pe alte că i. 

Se poate afirma În final că prin tematica discutată, 01 XI-lea Con
g res Internaţional de Arheologie Clasică o Însemnat un impuls dat studi i
lor În acest domeniu. Prezenţa românească rămîne un semn al atenţiei 
deosebite de care se bucură in ultimii ani aceste cercetări in Români a, 
cu atit mai mult cu cit de dezvoltarea lor este l egată cunoaşterea pro(':e
sului istoric care a dat naştere poporului român . 


