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datw /a premiere mcderntfe. Powyższy program kolokwium świadczy, jak wiełoaspektowo można specjaiistycznie omówić i przeanaiizować wczesnochrześcijański doku
ment. W Poisce Passio Acattaettsittm martyram jest dotąd nieznana; może informacja
o tym sympozjum zachęci kogoś do jej przetłumaczenia.

14. COLLOOUIUM ORIGBNIANUM NONUM 2005
Podczas Cołloquium Origenianum Octavum w Pizie 2001 postanowiono, że
CoIIoquium Origenianum Nonum odbędzie się 29 VIII - 2 IX 2005 roku w Pecs
na Węgrzech, a jego ogółnym tematem będzie: Orygenes i praktyki re/igi/ne w/ego
czasacA (Ortgett and f/ie Peiigioas Praciice o / Ais ttme); chodzić będzie o wszelkie
rodzaje praktyk religijnych - pogańskich, żydowskich i chrześcijańskich, związanych
z epoką i nauką Orygenesa. Organizatorzy zamierzają ułożyć tematykę konferencji
wokół 7 następujących zagadnień: 1. Orygenes jako człowiek Kościoła; 2. Liturgia modlitwa - kult; 3. Ruchy ascetyczne i monastyczne; 4. Teoretyczne podłoże praktyk
religijnych; 5. Egzegeza i jej praktyczne konsekwencje; 6. Interakcja teorii i praktyki;
7. Orygenesowskie tradycje w greckich, łacińskich i wschodnich praktykach religij
nych. Chętni prelegenci proszeni są o zgłaszanie tytułów swych komunikatów (do
15 min) łub referatów (do 30 min) na adres: Robert Somos (somos@btk.pte.hu) łub
Dr. Gyórgy Heidł (heidł@btk.pte.hu), University of Pecs, Dpt. Of History of Philosophy, Jfiusag U. 6, H-7624 Pecs

15. XXI MIĘDZYNARODOW Y KONGRES STUDIÓW BIZANTYŃSKICH
W dniach 21-26 sierpnia 2006 roku odbędzie się w Londynie XXI Międzynaro
dowy Kongres Studiów Bizantyńskich, organizowany przez Międzynarodowe Sto
warzyszenie Studiów Bizantyńskich (AIEB). Jego komitet organizacyjny podziełił
całość tematyki przyszłych obrad na osiem sekcji, w ramach których proponowane są
tematy ogólne: I. Empire disp/ayed - Cesarstwo (np. mechanizmy Cesarstwa, Bizan
cjum i teoria Cesarstwa, państwo bizantyńskie po r. 1204, Cesarstwo i sztuka, insty
tucje Cesarstwa, monastycyzm i ewangelizacja); II. Works and days - Prace i dnie materialna i historyczna ewidencja życia codziennego (np. krajobraz i archeologia,
logistyka i transport, zwyczaje i praktyki pogrzebowe, ekonomiczna historia Bizan
cjum, świat natury, medycyna i farmakołogia); III. /n/rastrMcrnres - /n/rnsfrMktMry
(np. instrumenta studiorum, technołogia w służbie studiów bizantyńskich, komputer
w studiach bizantyńskich, książki i periodyki o studiach bizantyńskich, bizantyńska
sfragistyka, numizmatyka i prozopografia); IV. Drsp/aying words - ^wtat s/owa (np.
epigrafia i epigramy, łiteratura, liturgia i ceremonie, hymnografia i homiłie, bizan
tyńska kułtura książkowa, epideiktyczne oratorium, przekłady); V. Dlsp/aymg tejrts^wint tekstów (np. historiografia i chronologia, historiografia i hagiografia, retoryka
i rodzaj, teksty ceremonii, przekłady i interpretacje, dokumenty jako łiteratura,
mimezis tekstów bizantyńskich w obcych językach); VI. Dtsp/aytng <?rfAodo.xy -

