


K O M U N I К A T Y 

Sprawozdanie z XVIII Międzynarodowego 
Kongresu Bizantynistów w Moskwie 

Mimo trudności ekonomicznych Moskwa przyjęła na 
siebie misję zorganizowania kongresu bizantynistów i użyczy-
ła miejsca na spotkanie międzynarodowej społeczności uczo-
nych. Kongres odbył się w dniach 8-15 sierpnia 1991 r. 
i zgromadził około 1500 uczestników z wielu krajów świata. 
Największą grupę stanowili Rosjanie. 

Otwarcia obrad w reprezentacyjnej auli Uniwersytetu 
im. Łomonosowa dokonał przewodniczący Association Inter-
nationale des Etudes Byzantines, prof. И. Шевченко. 
Dużym wydarzeniem było wystąpienie patriarchy Wszechrusi 
Aleksego П, który mówiąc o Moskwie jako Trzecim Rzymie, 
zaakceptował związki cerkwi rosyjskiej z Bizancjum. Re-
prezentujący organizatorów prof. Г. Л и т а в р и н wskazał na 
trudności organizacyjne związane z przygotowaniem kon-
gresu, podkreślając osobiste zaangażowanie uczonych rosyjs-
kich zabiegających o to, aby spotkanie doszło do skutku. 

Z uwagi na miejsce zjazdu, wiele referatów było po-
święconych związkom Rusi z Bizancjum, a także historii 
krajów zakaukaskich oraz dziejom obszaru czarnomorskie-
go. W rezultacie inauguracyjnym p t „Слово о крещении 
Руси" Д. С. Л и х а ч е в zaapelował, aby w rozważaniach 
nad genezą kultury europejskiej nie przeciwstawiać jedynie 
Wschodu Zachodowi, ale dostrzegać także wagę osi Pół-
noc-Południe, siegającej ze Skandynawii poprzez Ruś do 
Bizancjum. Zaszczyt wygłoszenia pierwszego referatu ple-
narnego przypadł profesorowi Uniwersytetu Warszawskie-
go T. Was i l ewsk i emu . Tematem jego wystąpienia była 
„Обращенная в христянство Русь в византийской семье 
правителей и народов". Zdaniem Autora wizerunek 
Chrystusa Pantokratora umieszczany przez książąt ruskich 
na pieczęciach i monetach dowodzi, iż swoją pozycję uwa-
żali oni za bliską cesarskiej. W X -XI w. Ruś zajęła w sys-
temie sojuszy bizantyńskich miejsce potężnych niegdyś 
Chazarów - stąd min. pojawiający się w źródłach grec-
kich tytuł chagana w odniesieniu do władcy Kijowa. 
Z kolei G. R. M a j e s k a w referacie: „Russo-Byzantine 
Relations 1240-1453. A Traffic Report" zestawił przy uży-
ciu komputera dane na temat podróży między Bizancjum 
a Rusią. Wydaje się jednak, że zastosowanie nowoczesnej 
techniki badawczej nie jest w stanie ukazać w nowym 
świetle zagadnienia, brakuje bowiem odpowiedniej liczby 
reprezentatywnych danych źródłowych. 

Bizantynistyka rosyjska zawsze wiele wagi poświęcała 
kwestiom społecznym. Problematykę tę zaproponowano 

także uczestnikom konkresu. O nowym podejściu, uwzględ-
niającym osiągnięcia współczesnej socjologii, świadczy pod-
jęcie zagadnienia makro- i mikrostruktur społecznych. Obec-
nie, odmiennie niż w ubiegłych latach, więcej uwagi poświęco-
no mikrostrukturom, przeto podstawowy niegdyś temat kolo-
natu i paroikii przyciągnął mniejsze grono uczonych. 
А. К а ж д а я w wystąpieniu p t „Микроструктуры 
в Византии VEH -IX в." podkreślał dużą rolę rodziny w spo-
łeczeństwie bizantyńskim, które cechowała, jego zdaniem, 
ogólna „atomizacja" i „indywidualizacja" przy relatywnej 
słabości większych struktur. Ten niedostatek struktury społe-
cznej prowadził do wzmocnienia roli państwa i rodził tenden-
cje „totalitarne". К. P. M a t c h k e podjął podobną tematykę 
w odniesieniu do czasów późnobizantyńskich. W swym refe-
racie „Bemerkungen zu den Mikro- und Makrostrukturen der 
spätbyzantinischen Gesellschaft" polemizował częściowo 
z Кажданем, ale konstatował również przewagę małych grup, 
np. społeczności sąsiedzkich, które przetrwały częściowo do 
czasów tureckich. 

Kilka posiedzeń było poświęconych problematyce życia 
codziennego w Bizancjum. Kolokwium dotyczące rodziny 
bizantyńskiej zwracało uwagę wykorzystaniem przez autorów 
nowych źródeł np. papirusowej korespondencji egipskiej 
(I. Beaucamp), testamentów greckich (A. Laiou) czy moty-
wów malarskich ilustrujących bizantyńskie zwyczaje żałobne 
(H. Maguire) . Interesujący był także table ronde poświęcony 
bizantyńskiemu stylowi życia. Posiedzenie przygotował 
A. G u i l l o u , zaopatrując uczestników w edycję referatów, co 
było rzadkością tego kongresu. Na uwagę zasługują szczegól-
nie dwa wystąpienia: A. Guillou: „Le bonheur ä Byzance" 
i H. A n t o n i a d i s - B i b i c o u „Les Byzantins et le travail". 

Znaczną część obrad wypełniły wystąpienia prezentujące 
wyniki badań z dziedziny nauk pomocniczych. W sekcji 
numizmatyki i epigrafiki dominowała zdecydowanie ta pierw-
sza, z przewagą wystąpień dotyczących znalezisk i zestawień 
obrazujących napływ monet. Kilka referatów dowodziło oży-
wionego rozwoju studiów sfragistycznych. W najbliższym 
czasie zacznie ukazywać się pod red. N. O i k o n o m i d e s a 
periodyczne wydawnictwo pt. „Studies in Byzantine Sigillo-
graphy". O innych inicjatywach służących tworzeniu warsz-
tatu badawczego informowano w czasie posiedzeń plenarnych 
i obrad sekcji zajmujących się tzw. instrumenta studiorum. 
Na wyróżnienie zasługuje szybki postęp publikacji historycz-
nego atlasu cesarstwa, czyli „Tabula Imperii Byzantini". To 
austriackie wydawnictwo obejmie wkrótce 2/3 prowincji ma-
łoazjatyckich i bałkańskich. Prozopografia przygotowywana 
przez międzynarodowy zespół pod kierunkiem J. P. M a r t i n -
da l e ' a przechodzi obecnie od epoki wczesnobizantyńskiej 
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(tom dotyczący lat 527-641 w druku) do średniobizantyń-
skiej (641 -1261). Nowa prozopografia bizantyńska obej-
mować będzie wszystkie osoby występujące w źródłach 
(także duchownych). W przewidywanej na trzy tomy pub-
likacji uwzględniony zostanie jedynie wybór materiału, peł-
ne informacje znaleźć można w komputerowej bazie da-
nych. W pamięci komputera zawarto nowy „Thesaurus 
Linguae Graecae" sięgający do około 600 r. n.e. Obejmuje 
on około 61 milionów słów cytowanych z całej antycznej 
literatury, zaś w najbliższej przyszłości ma zostać wzboga-
cony o materiał leksykalny z epoki bizantyńskiej do 1453 r. 
Poinformowano także o postępie prac nad edycją w for-
mie książkowej słownika języka literatury bizantyńskiej. 
Oba przedsięwzięcia rozwijają się całkowicie niezależnie. 
„Thesaurus" opracowano w University of California Ir-
vine, zaś słownik języka literatury przygotowują W. 
H ô r a n d n e r i E. T r a p p (Wiedeń - Bonn). 

Szerokie spektrum tematyczne (Autorzy tego sprawo-
zdania musieli z konieczności ograniczyć się do kilku głów-
nych wątków) jest dowodem udziału nowych dyscyplin 
w badaniach bizantynistycznych, a strona warsztatowa wska-
zuje na odwołanie się do nowych technik, np. komputero-
wych. Stronę polską na kongresie reprezentowali: wspo-
mniany już prof. T. Wasilewski, prof. M. S a l a m o n (Uniwer-
sytet Jagielloński), dr M. D ą b r o w s k a (Uniwersytet Łódzki) 
i mgr W. D e l u g a (Muzeum Narodowe w Warszawie). T. 
Wasilewski, obok plenarnego, wygłosił też na jednej z sesji 
referat p t : „La place de l'empire bulgare dans le monde 
byzantin pendant le haut moyen age". Prof. M. Salamon 
wystąpił w sekcji numizmatycznej z komunikatem: „Greek 
Elements in the Inscriptions of Byzantine Coins in the Sixth 
Century". Mgr W. Deluga przedstawił komunikat: „Les 
«Praznik» en tant qu'élément de l'iconostase" a M. Dąb-
rowska mówiła na temat: „Family Ethos of the Imperial 
Court of Palaiologos According to the Testimony of Theo-
dore of Montferrat". 

Kongres był także okazją do dwukrotnego spotkania 
przedstawicieli komitetów narodowych studiów bizantyni-
stycznych skupionych w Association Internationale des Etu-
des Byzantines. Zgromadzenie to dokonało ponownego wy-
boru prof. I. Шевченко na przewodniczącego i prof. 
К. K a r a y a n n o p o u l o s a n a sekretarza stowarzyszenia. Do 
bizantynistycznego grona przyjęto nowy komitet liński. Dwie 
delegacje: duńska i francuska zaproponowały swoje kraje 
jako miejsce XIX kongresu w 1996 r. Drogą wzajemnego 
porozumienia ustalono, że Kopenhaga będzie gospodarzem 
spotkania następnego, a Strasbourg XX kongresu w 2001 r. 
Duńczycy zaproponowali temat: „Le rayonnement de Byzan-
ce", Francuzi natomiast: „Byzance pour penser l'Europe". 

Małgorzata Dąbrowska 
Maciej Salamon 

VII Międzynarodowe kolokwiom heraldyczne 
(Caceres 30 IX - 4 X 1991) 

Kolokwia heraldyczne, organizowane co dwa lata przez 
Międzynarodową Akademię Heraldyki, weszły już do tradycji 
tej dyscypliny będąc okazją do spotkań i dyskusji specjalistów 
na wybrane tematy monograficzne, przynosząc też serię 

publikacji ich materiałów. Na miejsce obrad VII między-
narodowego kolokwium heraldycznego wybrano hiszpań-
skie miasto Caceres. I miejsce kolokwium, w Estramadu-
rze, skąd pochodziło wielu odkrywców i konkwistadorów, 
i jego termin, na rok przed 500 rocznicą odkrycia Ame-
ryki przez Krzysztofa Kolumba, uzasadniaj główny te-
mat obrad: „Herby u zarania czasów nowożytnych i ich 
odbicie w Nowym Świecie". Problematykę tę podjęli 
przede wszystkim gospodarze i niektórzy referenci z kra-
jów Nowego Świata (dwa wystąpienia meksykańskie). In-
ni referenci na ogół poświęcili swe wystąpienia heraldyce 
schyłku średniowiecza i początku czasów nowożytnych, 
mieszcząc się w chronologicznych ramach głównego tema-
tu kolokwium. 

Temat ten wywołany został zaraz na początku dwoma 
referatami o herbie Krzysztofa Kolumba: jego własnym 
rodowym i z nadania królewskiego w 1493 r. po odkryciu 
Ameryki (z udostojnieniem herbami Kastylii i Leonu, doda-
niem motywu odkrytych wysp i pięciu kotwic admiralskich). 
Związek heraldyki europejskiej z Nowym Światem obra-
zowały głównie referaty poświęcone herbom rodowym kon-
kwistatorów i administratorów ziem pozyskanych dla Koro-
ny hiszpańskiej. Pozostałe tematy dotyczyły emblematów 
preheraldycznych w obu Amerykach, motywów indiańskich 
w heraldyce hispano-amerykańskięj, herbów miast meksy-
kańskich oraz dziejów trzech barw (tricolore) w symbolice 
państwowej krajów Ameryki Łacińskiej. 

Wątek europejski reprezentowały referaty poświęcone 
nowszym badaniom heraldycznym i genealogicznym wieków 
średnich w Portugalii (J. Mat toso) , heraldyce portugalskiej 
czasów króla Manuela I Wielkiego (M. A. Nor ton) , niezna-
nemu herbarzowi angielskiemu z czasów późnych Tudorów 
(C. R. J. Humphery-Smi th ) , podwójnemu krzyżowi w her-
bie Królestwa Węgier w XV w. (I. Bertenyi), genezie 
i funkcji klejnotu na przykładzie heraldyki węgierskiej na 
tle porównawczym (S. de Vajay) oraz herbom skandy-
nawskich kawalerów Złotego Runa u schyłku średniowiecza, 
a zwłaszcza króla duńskiego Chrystiana II (N. G. Bar-
tholdy). W tym wątku mieścił się też referat niżej pod-
pisanego poświęcony pierwszym polskim herbarzom dru-
kowanym (Marka Ambrożego z Nysy - w dwóch wydaniach 
- i Bartosza Paprockiego). 

Na jeden dzień obrad, poświęcony głównie heraldyce 
konkwistadorów, kolokwium przeniosło się do pobliskiego 
miasta Trujillo; stąd pochodził Francisco Pizarro, którego 
okazały pomnik stoi na głównym placu miasta. 

Kolokwium wykazało interesujące, nie zawsze uświada-
miane związki heraldyki europejskiej ze znakami herbowymi 
Nowego Świata. Jego odkrycie wywarło z kolei niemały 
wpływ na heraldykę krajów w nim ziaangażowanych (tzw. 
słupy Heraklesa jako wrota do Indii, oplecione wstęgą 
z dewizą Plus ultra, flankują do dzisiaj herb państwowy 
Hiszpanii). Te referaty kolokwium, które nie mogły przed-
stawić tego aspektu zagadnienia, pozostały w kręgu tradycyj-
nej problematyki heraldycznej różnych krajów Europy prze-
łomu średniowiecza i czasów nowożytnych, przynosząc kilka 
nowych spostrzeżeń i wniosków. 

W kolokwium wzięło udział blisko 100 uczestników 
i osób towarzyszących, reprezentujących 14 krajów (najwięcej 
z Hiszpanii). Wygłoszono łącznie 24 referaty, które będą 
opublikowane w materiałach kolokwium pod firmą Między-
narodowej Akademii Heraldyki. 


