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ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО МЕДИЕВИСТИКА
10—13 юли 1995 г., Лийдс (Великобритания)
Освен в многобройните нови изследвания и
в стремежа да се следва нова методология
тенденцията към интердисциплинарен под
ход спрямо средновековната проблематика
в последните години намери израз и в организирането на мащабни международен форуми, представящи научните достижения в
различии сфери на медиевистиката. Пионер
в тази насока бе университетът в Западен
Мичиган, чиято инициатива за ежегодна
среша на медисвисти — историци, археоло
ги, специалисти по история и теория на
средновековното изкуство, литература, музика и култура, придоби сред учените изключителна популярност и достигна размери, немислими дотогава за научен конгрес.
Всяка година през месец май Институтът
по средновековни изследвания към Западномичиганския университет посреща в Каламазу, Мичиган, над четири хиляди участници в конгреса, групирани според интерв
енте си в над 500 секции.
През 1994 г. тази инициатива бе пренесена и на европейски терен и бе поставено началото на друг подобен форум. Организиран от един от най-големите универси
тета във Великобритания — университета
в Лийдс, той е замислен като умален евро
пейски вариант на срещата в Каламазу.
Между 10 и 13 юли 1995 г. Международният медиевистичен конгрес в Лийдс ее състоя за втори път. Тази година бяха представени и се проведоха 248 сесии, групира
ни в 25 паралелни секции. Работните езици
бяха английски, френски и немски.
Темите, разглеждани на конгреса, бя
ха широки по обхват. Освен традиционно
дискутираните социална, икономическа и
политическа история голямо внимание в
дебатите бе отделено на връзките между
култура и общество, проблемите на кул130

турната трансмисия и комуникация, ежедневния живот и манталитета на средновековния човек. Модерната женска пробле
матика присъетвуваше чрез анализи на
женското светоусещане и ролята на жените
в политическия, религиозния и културния
живот през Средновековието. Особено дискутирани във връзка с това бяха творчеството и идеите на Кристин дьо Пизан, представени от Д ж и н а У и л с ъ н („D'égal à égal:
„Съкровището на града на дамите" и „Писмата на апостол Павел" от Кристин дьо
Пизан), С и л в и я Н а г е л („Идеята на Крис
тин дьо Пизан за ролята на жените в обществото през Късното средновековие и
различията между половете"), С и н д и
К а р л с ъ н („Двете лица на Кристин: вдови
ца и света дева") и др. Бяха представени
и резултатите от задълбочени изследвания
върху църквата, нейните институции и
свързаната с тях литературна продукция:
въпроси на агиографията и средновековна
та теология се разглеждаха в над 20 сесии
с участието на такива водещи специалисти
в облаетта на латинските извори като Ги
Ф и л и п а р (Намур, Белгия) и М а й к ъ л Гудич (Хайфа, Израел). Изключително инте
ресен бе опитът да се проникне в ежедневния живот през Средновековието (над петнадесет сесии бяха посветени на това), да
се открие с какво са се обличали (на текстила в Англия бе посветена цяла сесия) и с
какво са се хранели хората (доклад за храната и напитките в Германия през Късното
средновековие изнесе
Мелата
Вайс
А д а м с о н (Университет на Западен Онта
рио), как са изглеждали детските играчки и
каква е била функцията им и т. н. Обсъждани бяха и чисто теоретични проблеми и организацията на архивите, на спомагателните дисциплини, като дипломатика, епигра-

фика, генеалогия и просопография, нумиз (Институт за литература, София), която не
матика и сигилография. Обменсн бе опит и присъетвуваше на конгреса, но изпрати до
в сферата на методиката на преподаване и клада си на тема „Агиографията в средно
изучаване на Средновековието. Секциите вековна България", и Елка Р а д ж е п (Уни
по археология бяха обособени в две гру верситет в Нови Сад), чието изложение бе
ди — теренна и обща. Освен общото из- озаглавено „Агиографията в средновековна
куствознание в отделни звена бяха групи- Сърбия", потърсиха тяхното място в систерани проблемите на изобразителното из- мата на средновековната българска и сръбкуство, декоративните изкуства и скулпту- ска агиография. М а р и а н а Б о ш к о в от
рата. Кръстоносните походи — военен Университета в Нови Сад предпочете да се
сблъсък и културен контакт между Изтока спре на конкретен проблем. Докладът й,
и Запада — сыцо представляваха отделна обявен в програмата под заглавие „Агио
тема. Езикознанието и литературата опре графията в средновековна Русия", проследи
делено бяха най-широко застъпени. В тази на базата на преписи, запазени в руските
облает освен традиционного разделение по сборници, обвързването на сръбската влажанрове големият брой заявени доклади детелска идеология с култа на св. Констан
наложи и групиране по народностей при тин и Елена и извеждането на генеалогията
знак. Най-много от темите бяха свързани на Неманичите от Константин Велики. Се
с аиглийската, скандинавската, немската и сията предизвика оживени дискусии и прскелтеката литература. Отделни доклади бя расна в разговор за културните влияния, за
ха посветени и на развитието на среднове- общото и специфичного в културата на
ковната философия, политическата мисъл и балканските народи в периода преди ос
научните познания. Религиозният живот в манского нашествие.
разнообразните му прояви, многобройните
По-различен подход към агиографпоклоннически центрове и поклонничеството като изява на средновсковната рели- ския материал избраха С о н я Д е к а н и ч гиозност, организацията на манастирските Я н о с к и (Университет в Нови Сад) и И в о 
комплекса и животът в тях бяха сред най- на И л и ч (Белград). В доклада си „Образи
дискутираните теми на конгреса. Специа на кралската власт" Соня Дсканич-Яноски
лен акцент по време на конгреса бе поста- се спря на изграждането на образите на канонизираните за светци членове на динасвен върху изграждането на компютърни
тията на Неманичите (21 души, духовни и
бази от данни за повествователни и визуалсветски лица, от тази династия са обявени
ни извори, компютърната обработка на ин- за светци). Тя обърна спецално внимание
формацията, използуването на CD-ROM и на развитието на техните култове, използут. н.
вани от наследниците им за пропагандираМакар че в географското разпределе- не на идеята, че чрез тях те разполагат с
ние на темите съвсем сстествено водещ бе преки закрилници на небето, произхождаинтересът към англосаксонската, средизем- щи от собственото им семейство. На база
номорската и балтийската проблематика, та на типологична съпоставка между сръбВторият международен конгрес по медие ските и англосаксонските владетели светци
вистика в Лийдс бе забележителен и с това, Ивона Илич направи анализ на връзката
че за първи път на подобен форум постави между пола на светиите и чудесата, конто
въпроса за присъетвието и приноса на сла- те вършат. Докладът на М а я П е т р о в а
вяните в културата на средновековна Евро „Бдинският сборник — български сборник
па. Представянето на проблематика, непо- от XIV в. с жития на жени светици", в койзната за по-голямата част от аудиторията, то се разглеждат особеностите на този
предопредели и обзорният характер на част среднобългарски паметник в контекста на
сборниците от жития на жени светици в лаот изнесените доклади.
Три сесии бяха изцяло посветени на тинската и грьцката традиция, бе включен
старите славянски литератури. Организи- в сесията, организирана от Габор Кланираната от Агиографското общество сесия цай и Централноевропейския университет в
„Славянската агиография през средните ве- Будапеша, дискутираща проблема за
кове" бе председателствувана от Ивона агиографските комплекси в средновековниИлич (Белградски университет) и предста- те литератури.
ви трите големи славянски православии
агиографски школи през Средновековието:
В рамките на общославистичната про
българската, сръбската и руската. Изхож- блематика трябва да се отбележи също и
дайки от позициите, че най-забелсжителен сесията, озаглавена „Средиовоковие между
дял от всяка литература представляват Изтока и Запада", чийто главен инициатор
оригиналните творби, Н и н а Г е о р г и е в а бе Антония Зарадия-Киш от Старославян131

ския институт в Загреб. Уводната лекция на
М а т е о Ж а г а р (Загребски университет) бе
посветена на трите системи за писане, използувани в Хърватското средновековие:
глаголица, босанска (хърватска) кирилица и
латиница. А н и ц а В л а ш и ч - А н и ч (Ста
рославянски институт, Загреб) разказа за
наскоро открити в капуцински манастири
хърватски глаголически ръкописи и за ролята на капуцинските монаси в опазването
на глаголическата традиция. Докладът на
Милован
Татарин
(Университет
в
Осйек) подробно разгледа едно написано
на глаголица писмо на хърватския хуманист от XVI в. Никола Модрушки като
пример за съвместяване на историческа и
художествена проза.
Трябва да се подчертае, че съотнесени
с размерите на конгреса, славистичните доклади бяха малобройни и не дадоха цялостна представа за задачите и достиженията в тази сфера на средновековните изследвания. Би могло да се пожелае по време на следващите конгреси в Лийдс славянската проблематика и съвременното състояние на славистиката да бъдат по-широко представени.
Интерес предизвика и сесията „Агиографията в средновековна Централна Евро
па и на Балканите", чийто инициатор бс
Факултетът по медиевистика на Централноевропейския университет в Будапеща. Заседанието бе открито с доклада „Светост и
светски сан в Житието на св. Венцеслав
(Вацлав)", изпратен от М а р и н а П а р а м о 
нова, но поради нейното отсъствие прочетен от председателствуващия сесията Габор Кланицай. Макар и невключена в предварителната програма, Н о р а
Беренд
(САЩ) направи изложение, озаглавено
„Използуването на владетелските култове
като политическо оръжие". Тя акцентира
върху изключителната им роля като оправ
дание не само на претенциите на съответната владетелска фамилия, но и на тези на
Папството. Като основен пример за многостранното позоваване на авторитета на
крал-светец бяха посочени различии събития от срсдновековната политическа исто
рия, илюстриращи култа към основателя
на унгарската династия св. Стефан (част от
тях засягаха и българите, например отказа
на унгарския крал Емерик, обоснован чрез
волята на св. Стефан, да пусне папските
пратеници, носещи корона за цар Калоян).
Заседанисто завърши с доклада на К о р н е л
С о в а к от Католическия университет в Будапеша, който очерта представата за
идеалния владетел, разпространявана чрез
унгарските жития и литургията.
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Разнообразието от поднесените теми
позволи на участниците в конгреса да излязат от рамките на тесните си специалности
и да надникнат в области, конто биха мог
ли да разкрият пред тях нови перспективи
за по-задълбочен и многостранен анализ на
конкретните им проблеми.
Естествено подобна структура на на
учен форум има и своите недостатъци. Самата специфика на конгреса — присъствието на огромен брой хора, честото застъпване на лекции, провеждани в относително
отдалечени сгради — може би попречи на
присъствуващите да чуят и видят всичко,
което желаеха. Този недостатък обачс бе
компенсиран чрез прекрасна организация.
Още месеци преди конгреса всички участници получиха по пощата книжка, включваща детайлната програма с разписанието
на отделяйте заседания, на съпътствуващиге мероприятия, карти и планове с разположението на конгреснитс центрове, лекционни зали, хотели, ресторан™ и места за
паркиране. Предварителната информация
включваше също данни за историята на
града и университета, за организаторите и
спонсорите на конгреса, за конгресната ад
министрация (с подробен списък на хората,
завеждагци отделяйте офиси, с техните адреси, телефони и факсове). Бяха предвидени
и най-малките проблеми — от възможните
транспортни връзки до начините на регист
рация и заплащане на таксата за конгреса.
Бяха взети под внмание и участниците със
специални нужди — бе подсигурена помощ
за инвалиди, служба за гледане на деца по
време на лекциите и др.
Организаторите предоставиха прекрасни възможности за запознанства, дискусии и контакти извън сесиите и това според мен наред с изнесените интсресни доклади е втората голяма заслуга на конгре
са. Цялата съпътствуваща програма бе насочена към това. Едва ли някой от участни
ците ще забрави вечерите с курсове по средновековни английски танци, водени от танцьори, облечени в традиционните за онова
време костюми, концертите от среднове
ковна английска и англо-норманска музика, изнесени в запазената норманска енорийска църква, или екскурзиите до Йорк и
средновековните замъци и манастири в
Йоркшир. Забележително е също, че в представянето им участие взеха не само професионалисти и водещи експерти в съответните области, но и местни хора.
Освен научни институции с оформени
проекти за цели сесии за конгреса могат да
се кандидатират и индивидуални лица с
конкретни разработки. В последний случай

задължение на Програмния комитет да
включи доклада в подходяща за темата му
сесия и да покани председател за нея. Тематиката на конгреса се определя вторично и
зависи предимно от направените заявки.
Първите кандидати да участвуват в следвашите конгреси по медиевистика в Лийдс
подават документите си оше прели приключването на конгреса, но заявки се приемат до края на месец март 1996 г. Извес
тен брой стипендии са предвидени за сту
дента и за учени от Централна и Източна
Европа.
Конгресьт в Лийдс даде общ поглед
върху развитието и постиженията на медиевистиката днес. За това изключително
много допринесе и паралелно провеждащата се изложба-базар на книги, третиращи
средновековна проблематика. Освен найновите издания на Variorum Reprints,
Longman, Cambridge и Oxford University
Press и друти големи издателски компании

за продажба се предлагаха и издания с ан
тикварна стойност.
Не на последно място трябва да се подчертае, че конгресьт в Лийдс е само първото
звено от една по-обхватна програма,
включваща също конференция (която продължи от 13 до 16 юли 1995 г.) и лятна шко
ла (13—19 юли 1995 г.) за студенти, специализанти и млади учени медиевисти. Наред
с лекциите, засягащи методологията на научното дирене, на участниците в школата
се задаваха и конкретни задачи, свързани с
интерпретация на извори, установяване на
техния социален, икономически и институ
ционален контекст, работа в библиотеки и
т. н. Радващо с, че през 1995 г. за пръв път
българи взеха участие и в трите нива на този най-голям европейски медиевистичен
форум. Надявам се, че в бъдеще българското участие ще се разшири и старобългаристиката ще бъде представена по-широко и
редовно на следващите конгреси.
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