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XIX Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyń-
skich (Kopenhaga 19-23 VIII 1996) 

XI Kongres Bizantynologów nie zapisze się w dziejach 
tej dyscypliny jako szczególnie liczne zgromadzenie — około 
400 uczestników to niewiele w porównaniu z ogromnymi kon-
gresami w Bukareszcie (1971) czy w Moskwie (1991). W kra-
jach skandynawskich bizantynistyka jest reprezentowana przez 
małe grupy specjalistów, zaś gości z wielu krajów odstraszyły 
wysokie koszty uczestnictwa. Dotyczy to w znacznym stopniu 
uczonych z Europy Środkowej, m.in. z Polski, z której przybyły 
dwie osoby (poza piszącym  te słowa, dr Małgorzata Dąbrow-
ska), tyle samo osób reprezentowało Węgry, zaledwie jeden 
bizantynolog przyjechał z Czech. Z pomocą  organizatorów uda-
ło się zgromadzić nieco większą  grupę badaczy rosyjskich, dopi-
sali też Grecy. Ta „kameralność" obrad miała pewne zalety: 
poza posiedzeniami uroczystymi, które odbywały się w kopen-
haskiej katedrze, wszystkie sesje pomieściły się w jednym, naj-
starszym kolegium Uniwersytetu, wobec tego bez trudu moż-
na było dobierać interesujące  słuchacza punkty programu i prze-
mieszczać się z sali do sali, nie tracąc  zbędnie czasu. Ścisłe prze-
strzeganie porządku  obrad i zsynchronizowanie przerw stano-
wiło niewątpliwy  sukces organizacyjny. 

Obrady toczyły się pod hasłem: „Bizancjum — tożsamość, 
wizerunek, wpływ". Odpowiednio więc sesje plenarne dotyczy-
ły: bizantyńskiej identity,  jej odbicia w oczach obcokrajowców 
oraz wpływu Bizancjum na kulturę i sztukę europejskiej Półno-
cy. Tradycyjnie, ostatnią  sesję poświęcono dyscyplinom pomoc-
niczym, nowym metodom i publikacjom o podstawowym cha-
rakterze. Z dwóch głównych tematów (tożsamość i wizerunek) 
bardziej ciekawy i bogaty w nowatorskie ujęcia okazał się, w mej 
opinii, pierwszy. Wprawdzie otwierający  obrady plenarne re-
ferat  J. Kodera miał charakter dość tradycyjny i przedstawił do-
brze znane czynniki konstytuujące  bizantyńską  tożsamość (rzym-
skie państwo i prawo, grecka kultura, chrześcijaństwo etc.) oraz 
ich ewolucję w kierunku poczucia narodowego, ale już wystą-
pienie E. Chrysosa na temat wczesnego Bizancjum dowiodło, 
że nawet wielokrotnie poruszana tematyka obejmuje kwestie 
zasługujące  na oryginalne ujęcie. Antynomia: obywatel — pod-
dany dostarcza ważnego kryterium postępującej  bizantyniza-
cji. Słowo „obywatel" zmienia w późnym antyku sens (człowiek 
wolny), zaś o przynależności do grona Rzymian świadczy uzna-
nie władzy cesarskiej. Wskutek tego „barbarzyńcy" okazują  się 
Rzymianami (Rhomaiami), zaś dawni Rzymianie, żyjąc  poza 
zasięgiem władzy cesarskiej, wchodząc  w symbiozę z obcymi lu-
dami tracą  prawo do tego miana. W bardzo ogólnym referacie 
socjologicznym D. C. Smythe nie zdołał raczej przekonać słu-

chaczy o pożytku płynącym  dla bizantynologii ze stosowania la-
belling  theory. Natomiast interesującą  perspektywę rozwijania 
etnologii historycznej zarysował A. M. Bryer, zwracając  uwagę 
na to, że w badaniach nad późnym Bizancjum warto szukać rze-
czywistych (a nie formalnych)  kulturowych wyznaczników „bi-
zantyńskości". Dostrzegł je w różnej od innych ludów obyczajo-
wości, w nawykach życia codziennego, w powiązaniach  rodzin-
nych etc. W dyskusji zauważono w związku  z tym, że pewne ele-
menty owej specyfiki  bizantyńskiej trwają  po dziś dzień w ste-
reotypach kulturowych znanych społeczeństwom bliskowschod-
nim. Do tez Bryera nawiązywał  w swej tezie wyjściowej L. Bru-
baker, mówiąc  o sztuce jako jednym z wyznaczników tożsamo-
ści, następnie jednak autor ten zajął  się stosowanymi w Bizan-
cjum metodami uzewnętrzniania przynależności grupowej osób 
przedstawianych, co z zasadniczym wątkiem  obrad łączyło  się 
tylko pośrednio. 

Wizerunek Bizancjum i jego mieszkańców to niejako od-
zwierciedlenie bizantyńskiej tożsamości w obcych oczach. Po-
święconą  tej problematyce sesję otworzył świetny odczyt G. Da-
grona, ukazujący  różne postacie owego wizerunku u ludów bli-
sko z cesarstwem związanych  (Gruzini, Ormianie, Syryjczycy), 
u arabskich „braci-wrogów" i, na koniec, u mieszkańców Dale-
kiego Wschodu rysujących  wizję Bizancjum „na modłę chiń-
ską",  często trudną  do zrozumienia w świetle naszej wiedzy o Bi-
zancjum. Interesującym  wnioskiem zakończyła swe wywody na 
temat relacji armeńsko-bizantyńskich V A. Arutjunova-Fidan-
jan; przejście od przychylności wobec cesarstwa do wrogości 
wobec niego nastąpiło  u Ormian w momencie zaniku grupy po-
średniej — małoazjatyckich Ormian chalkedonitów w II poło-
wie XI w. Mało znany krąg  hiszpańskich poglądów  na temat 
wschodniego imperium przedstawił L. A. Garcia Moreno: wro-
gą  postawę odziedziczyła po Wizygotach elita królestwa Asturii, 
przychylnie było nastawione środowisko mozarabskie. 

Tylko pośrednio wiązały  się z tematem dwa referaty  zasłu-
gujące  jednak na odnotowanie: z racji świetnej metody — E. Blan-
gez-Malamut i M. Cacouras przedstawiający  retoryczny obraz 
Serbii w literaturze bizantyńskiej II połowy XI w., względnie 
z racji godnych uwagi tez — G. G. Litawrin analizujący  stosu-
nek Słowian do cesarstwa w prowincjach i poza ich granicami. 
Zdaniem rosyjskiego badacza bizantyńskich Słowian cechowała 
wrogość do imperium pogłębiająca  się na skutek szybkiej grecy-
zacji elit nie mogących  odgrywać roli pośrednika. U Słowian 
poza granicami cesarstwo cieszyło się większym autorytetem, 
który jednak szybko zanikał po przyjęciu chrztu. 

Sesja skandynawska rozczarowała poprzez monotonię po-
wtarzających  się pesymistycznych wniosków o braku bezpośrednich 
wpływów bizantyńskich na terenie Północy. Chwalebny kryty-

Studia Źródłoznawcze, t. XXXVII, ISSN 0081-7147, ISBN 83-7181-174-8 



248 Kronika 

cyzm referentów  odrzucających  nie dość podbudowane dowo-
dami tezy dawniejszych badaczy nie powinien był przeszkodzić 
w postawieniu nowych pytań — o przyczyny i okoliczności do-
cierania wpływów pośrednich. Ważne uwagi padły z ust nieskan-
dynawskiego historyka sztuki A. Cutlera, który zauważył, że 
średniowiecznym użytkownikom dóbr nie chodziło o bizantyń-
skość dzieł sztuki i rzemiosła, lecz o ich zgodność z oczekiwa-
niami i potrzebami. Warto odnotować referaty  na temat bezpo-
średnich kontaktów i wędrówek Skandynawów na Wschód. M. Bi-
bikov mówił do dużych postępach prozopografii  wareskiej, K. Fle-
delius o wędrówkach władców duńskich i norweskich do Bizan-
cjum — odnotował w kształtującym  się wskutek tych wizyt ob-
razie imperium brak wrogości motywowanej religijnie (por. ana-
logię polskiego piśmiennictwa). 

Naukom pomocniczym, nowym metodom i instrumenta 
studiorum  poświęcono jedno, szczególnie obszerne posiedzenie 
plenarne i kilka specjalistycznych kolokwiów. Często przewijała 
się tematyka zastosowań komputera, tworzenia nowych baz da-
nych, propagowania kontaktów poprzez sieć internetu. Jedyna 
obecnie bibliografia  bizantynistyczna w „Byzantinische Zeitsch-
rift"  zmierza do szerszego indeksowania danych i stopniowo pu-
blikować będzie pięcioletnie, z początku,  zestawienia. W Dum-
barton Oaks nie są  już prowadzone prace nad całościową  bib-
liografią,  natomiast powstaje wielka baza danych hagiografii  bi-
zantyńskiej. Pracę nad pełnym słownikiem greki przejmuje ośro-
dek w Atenach, natomiast Lexikon der  byzantinischen Gräzität, 
liczący  obecnie 2 zeszyty, ukaże się w całości do ok. 2010 r. 
w Wiedniu i Bonn. Postępują  prace nad prosopografią  średnio-
bizantyńską.  Pierwszy tom serii dotyczącej  lat 641-867 (całość 
w 5 tomach) ukaże się w Berlinie przed 2000 r. jako książka, 
choć opracowywany jest z pomocą  komputera. Późniejszy ter-
min wyznaczono dla rozpoczęcia publikowania serii trzeciej — 
1026-1261, przygotowywanej w Londynie, którą  będzie można 
zamawiać w postaci bazy danych uzupełnianej na bieżąco  przez 
wydawcę. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się na tym, podobnie 
jak na poprzednich kongresach, dyskusje panelowe, tzw. „okrą-
głe stoły", poświęcone zarówno kwestiom ogólnym, jak zagad-
nieniom szczegółowym. Dyskutowano m.in. nad hiperkrytycz-
nymi tezami P. Specka, który poddał w wątpliwość  autentycz-
ność znacznej części tekstów wczesnobizantyńskich, które, jego 
zdaniem, uległy przeredagowaniu w epoce tzw. renesansu ma-
cedońskiego. Uczestnicy dyskusji nt. bizantyńskich „konkursów 
piękności", uroczystego wyboru małżonki dla cesarza, repre-
zentowali zarówno pogląd  o autentyczności jak też (całkowi-
tej) fikcyjności  relacji mówiących  o tych wydarzeniach. Dysku-
tując  o słowiańskiej hagiografii  badacze starali się ukazać poży-
tek płynący  ze studiów nad tekstami bizantyńskimi udostępnia-
nymi Słowianom, dla pełniejszego poznania mentalności tych 
ostatnich. Nienowy już spór o zasadność używania terminu „re-
nesans macedoński" skończył się konkluzją,  iż — jakkolwiek 
pojęcie to należy ograniczać do pewnych tylko dziedzin — to 
samo jego sformułowanie  i dyskusja nad nim w XX w. okazały 
się korzystne dla ożywienia badań. W trakcie „okrągłego  stołu" 
poświęconego stosunkom Bizancjum z Europą  Środkową  poja-
wiły się interesujące  uwagi na temat Pieczyngów jako czynnika 
spajającego  wysiłki obronne wielu krajów regionu z Bizancjum 
włącznie.  I. S. Cicurov scharakteryzował nowe źródło greckie 
z II połowy XI w. do stosunków wyznaniowych polsko-ruskich. 
M. Dąbrowska  informowała  słuchaczy o mało im znanych aspek-
tach polityki polskiej w dobie upadku Bizancjum. 

Stosunkowo liczne wystąpienia  uczestników sekcji specjali-
stycznych cechowały się zróżnicowanym poziomem merytorycz-
nym. Nie brakło jednak referatów  oryginalnych i prezentują-
cych całkowicie nowe materiały. Z. Fiema i J. Frösen np. mówi-
li o odkryciach amerykańskiej ekspedycji w Arabii Skalistej, któ-
ra dostarczyła licznych informacji  na temat bizantyńskiej fazy 
dziejów tej krainy, znanej dotąd  lepiej z zabytków innych okre-
sów. M.in. odkryto tam zwęglony, dający  się jednak odczytać, 
zespół papirusów mówiących  także o postaciach znanych ze 
źródeł historiograficznych.  T Olajos wskazała dokument italski 
poświadczający  obecność najemników węgierskich w wojsku bi-
zantyńskim w Kalabrii w połowie XI w. Bardzo szybki rozwój 
notuje sfragistyka  bizantyńska. Około 450 pieczęci wydobyto 
z morza w zatoce Chersonu (N. Alekseenko) — dają  one wiele 
informacji  na temat dziejów tego ważnego miasta w VI-XIII w. 
Zespół pieczęci znalezionych w Sudaku (V. P. Stepanenko) za-
wiera m.in. egzemplarz dowodzący  istnienia nieznanego dotąd 
temu Sugdai. W dziedzinie stosunków rusko-bizantyńskich na 
uwagę zasługuje skrótowa prezentacja wyników badań J. Malin-
goudi, która dokonała retranslacji tekstu dziesiątowiecznych 
dogoworów na język średniogrecki wyjaśniając  dzięki temu sze-
reg kwestii w zakresie ich treści i związku  z prawem rzymskim. 
A. M. Poljakovskaja podjęła polemikę z tezami A. Każdana o ato-
mizacji cechującej  społeczeństwo bizantyńskie. Zwróciła uwagę 
na pojawianie się więzów przyjaźni i ducha korporacyjności w krę-
gach elit. Trudno byłoby dokonać ogólnej charakterystyki obrad 
sekcji poruszających  tematykę bardzo różną  i niezależną  od za-
sadniczych wątków  Kongresu. 

W Kopenhadze dokonano zmiany władz Association In-
ternationale des Etudes Byzantines. Na czele stanął  francuski  uczo-
ny G. Dagron (jako prezes) wraz z N. Oikonomidesem (sekre-
tarz generalny) i P. Schreinerem (skarbnik). Następny kongres 
winien odbyć się w 2001 r. w Paryżu. 

Maciej  Salamon 
(Kraków) 

Dyplomatyka miejska w Europie. Kongres Między-
narodowej Komisji Dyplomatyki (Gandawa 25-
-29 VIII 1998) 

W dniach 25-29 VIII 1998 r. odbył się w Gandawie Kon-
gres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki, działającej  przy 
Międzynarodowym Komitecie Nauk Historycznych. Tematyka 
obrad tego gremium — nadzwyczaj aktywnego w ostatnich kil-
kunastu latach — dotyczyła tym razem dyplomatyki miejskiej 
w Europie. Lista uczestników obejmowała 88 nazwisk uczonych 
z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, 
Włoch, Holandii, Kanady, Szwecji, Węgier, Austrii, Czech, Ro-
sji, USA, Danii, Słowacji i Polski. 

Prace Kongresu — otwartego przez rektora uniwersytetu 
w Gandawie (prof.  Jacques Willems) oraz przez przewodniczą-
cego Komisji Dyplomatyki (prof.  Walter Prevenier) — przebie-
gały według klucza terytorialnego. Tak więc przedpołudnie pier-
wszego dnia zdominowała problematyka angielska, której po-
święcono trzy referaty  (G. Martin: „The Diplomatic of  English 
Borough Custumals"; R. Griffiths:  „The Authors of  Urban Re-
cords in Medieval Wales"; E. Ewan: „Protocol books and Scot-
tish Towns in the Late Middle Ages"). Dodano do tego zespo-


