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60-LECIE URODZIN PRO F. LOUIS ROBERT

I.rOuis Robert, profesor Collège de France, członek Académ ie des Inscriptions
et Belles Lettres, w ieloletni dyrektor Institut Français d ’Archéologie ,w Stam bule
obchodzi 15 lutego br. sześćdzdesięciolecie urodzin.
W ybitny specjalista w zakresie epigrafiki greckiej, badacz starożytności Azji
Mniejszej, prof. Robert jest twórcą nowoczesnej kom pleksowej m etody badań nad
starożytnością, uwzględniającej dane epigraficzne, literackie·, archeologiczne, a jed
nocześnie konfrontującej je w sposób niezw ykle twórczy z danym i topograficznym i
i toponomastycznymi, zachowanym i w tradycji późniejszej. Stąd badania prof. Ro
bert opierają się .bardizo poważnie na tradycji m iejscowej, źródłach nie tylko
starożytnych, ale i średniowiecznych dla tego terenu, opisach podróżników itd.
Niezw ykle twórcze okazały si.ę także w nikliw ie stosow ane badania onomastyczne
zarówno w zakresie toponomastyki jak i antroponomastyki.
Dorobek publikacji jest bardzo bogaty — w spom nim y tu tylko o sięgającym
już 12 tom ów zbiorze studiów „Hellenica”, podstawowej pracy „Villes d’Asie M i
neure”, pierwszym tom ie obszernie zakrojonej publikacji źródeł Azji M niejszej „La
Carie”. Jego dorobek został uczczony w w ielu krajach, jest członkiem w ielu
akademii m. in. Accademia dei Lincei i Austriackiej Akadem ii Nauk. Jest dokto
rem honoris causa w ielu uniw ersytetów m. in. U niw ersytetu w Atenach.
Z Polską łączy profesora w ieloletn ia przyjaźń. W latach zm owy m ilczenia lub
wrogości panującej w krajach kapitalistycznych w stosunku do naszej nauki prof.
Robert stale om aw iał w sw oim przeglądzie epigrafiki greckiej w „Revue des Etudes
Grecques” prace polskie, a także za naszym pośrednictwem starał się dotrzeć do
publikacji innych krajów naszego ohozu. Był jednym z pierwszych uczonych za
chodnich, który przyjął zaproszenie U niw ersytetu W arszawskiego w 1956 r. i zreali
zował je :W 1958. Specjalnie interesow ał się naszą m łodą kadrą, której okazywał
w iele życzliwej opieki i pomocy w Paryżu, gdzie od 1(957 r. na jego w ykładach
prawie zawsze można spotkać starożytników z Polski.
(I. B. M.)

