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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-
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łowe wystąpienie  portugalskie (J. Marques, M. H. da Cruz Co-
elho, A. Carvalho Homem: „A Diplomatica Municipal portu-
guesa nos séculos XIV e XV"). 

Popołudnie 25 sierpnia należało do dyplomatyków niemiec-
kich i austriackich, którzy przedstawili pięć referatów  (M. Mer-
siowsky: „Städtliches Urkundenwesen und Schriftgut  in Westfa-
len vor 1500"; T. Vogtherr: „Die Enstehung des städtischen 
Urkundenwesens in Sachsens"; P. Csendes: „Die Anfänge  des 
städtischen Urkundenwesens in Oesterreich"; K.-O. Ambronn: 
„Die Anfänge  der städtischen Kanzlei in Regensburg im 13. Jahr-
hundert"; I. S. Kropac: „Prolegomena zur einer städtischen Di-
plomatik des Spätmittelalters: das Beispiel Regensburg"). Wywo-
łały one ożywioną  i szczególnie interesującą  dyskusję. 

Przedpołudnie 26 sierpnia wypełniła tematyka włoska, którą 
zajęło się również pięć referentów  (D. Puncuh: „La diplomati-
ca comunale in Italia: dal saggio di Torelli ai nostri giorni"; 
G. G. Fissore: „Notai, vescovi e comuni: interazioni e sinergie 
nell'elaborazione del documento — secc. X-XII"; A. Rovere: 
„Tipologie documentali nei «Libri iurium» dell'Italia comuna-
le"; P. Herde: „La cancelleria fiorentina  nel primo Rinascimento"). 

Popołudniem tego dnia wygłoszono cztery referaty  doty-
czące  Francji (B.-M. Tock: „La diplomatique urbaine au XIIe s., 
dans le nord de la France"; B. Delmaire: „La diplomatique 
urbaine des actes échevinaux d'Air-sur-la-Lys au XIIIe siècle"; 
M. Parisse: „Pratiques d'écriture de la communauté de Metz au 
XIIIe siècle"; A. Saint-Denis: „La concurrence entre les dif-
férents  centres de confection  des actes dans les villes de com-
mune du nord de la France au XIIIe siècle") i jeden przedsta-
wiający  nowe narzędzie pracy dyplomatyków (P. Demonty: „Le 
«Thesaurus diplomaticus», un instrument de travail pour une 
nouvelle approche en diplomatique médievale"). 

27 sierpnia przedpołudniem Kongres zajmował się dyplo-
matyką  miejską  w Hiszpanii, o czym mówiło czterech referen-
tów (R. Conde y Delgado de Molina: „Cartularios municipales 
catalanes"; M. L. Pardo Rodriguez: „La Escribania mayor del 
Concejo de Sevilla en la Baja Edad Media — ss. XIII-XV"; 
P. Ostos Salcedo: „Diplomatica municipal de Sevilla: La Elabo-
ración de los documentos y sus tipologias"; M. J. Sanz Fuentes: 
„Diplomatica municipal asturiana"). 

Popołudniu tego dnia przyszła pora na obrady sekcji Euro-
py Wschodniej, którym przewodniczył György Györffy  z Akade-
mii Nauk w Budapeszcie. Podjęto tu tematykę ruską  (S. M. Ka-
sztanow: „Les actes des villes de la Russie du Nord-Ouest du 
XIIIe au début du XVIe siècle"), polską  (K. Skupieński: „Les 
chancelleries urbaines et LEglise dans la Pologne médiévale"; 
J. Tandecki: „Anfänge  und Entwicklung der Forschungen zur 
städtischen Diplomatik in Polen"), czeską  (I. Hlavacek: „Die 
Kommunikation der Reichsstädte und der böhmisch-kgl. Städte 
mit der Zentralgewalt unter Karl IV und besonders unter Wen-
zel IV"; L. Sulitkova: „Brünner Stadtkanzlei und Diplomatik 
an der Schwelle der Neuzeit") oraz słowacką  (J. Rohac: „Les 
commencements des livres d'administration dans les villes en 
Slovaquie (Haute-Hongrie), 13e-14e siècle" — referat  został 
ostatecznie wygłoszony po niemiecku). Przewodniczący  tej czę-
ści obrad przedstawił swe uwagi o wpływie zachodnich praw 
miejskich na rozwój miast i ich dokumentu w szeroko pojmo-
wanej Europie środkowo-południowo-wschodniej. 

Dla gospodarzy pozostawiono przedpołudnie 28 sierpnia. Dwa 
referaty  poświęcono tematyce belgijskiej (E. Bousmar: „La di-
plomatique urbaine montoise dans les textes législatifs:  bancs 
de police et ordonnances — fin  XIIIe-début XVIe siècles. Une 
mutation, des permanences"; M. Leroy: „Les débuts de la pro-

duction d'actes urbains en Flandre au XIIIe siècle"), jeden ho-
lenderskiej (G. Van Synghel, E. C. Dijkhof:  „La diplomatique 
urbaine dans les anciens Pays-Bas septentrionaux"). Osobno 
trzeba wspomnieć o wygłoszonym również wtedy referacie  do-
tyczącym  pieczęci francuskich  (B. Bedos-Rezak: „L enjeu des 
sceaux dans la diplomatique urbaine en France"). 

Popołudniu tego dnia nastąpiła  konkludująca  obrady dys-
kusja generalna pod przewodnictwem prof.  Ivana Hlavacka 
(wiceprzewodniczącego  Komisji Dyplomatyki) oraz prof.  Wal-
tera Kocha (jej sekretarza generalnego). Toczyła się ona wed-
ług porządku  wcześniej zaproponowanego przez prof.  W. Pre-
veniera. Warto go przytoczyć, gdyż daje to zarazem pogląd  na 
główne problemy badawcze podejmowane podczas obrad Kon-
gresu. 

1. Kiedy i w jakich okolicznościach władze miejskie rozpo-
czynały wytwarzanie dokumentów? Koincydencja (lub nie) z wpro-
wadzaniem sekretariatu i biurokracji dla sporządzania  rachun-
kowości miejskiej i dla wypełniania innych funkcji  (sądownic-
two, administracja miejska). 

2. Odcinki i dziedziny pokrywane przez dokumenty miejskie: 
— porządkowanie  miasta 
— komunikacja wewnętrzna z innymi strukturami miejskimi 
— komunikacja zewnętrzna (korespondencja — z central-

nymi organami państwowymi, z innymi miastami) 
— sądownictwo  niesporne (dokumenty i rejestry — na żą-

danie ludności miejskiej). 
3. Konkurencja z innymi centrami wytwarzania dokumentów: 
— kancelarie książąt  terytorialnych 
— kancelarie biskupie i oficjalskie 
— dostojnicy kościelni 
— notariusze 
Wyjaśnienie sukcesu (lub jego braku) ośrodków miejskich 

(jako dostarczycieli aktów sądownictwa  niespornego). 
4. Urzędy publiczne dla maksymalnej liczby mieszkańców 

miasta, czy też system chroniony, zorganizowany przez elitę po-
lityczną  i jej służący? 

5. Forma dokumentów miejskich: 
— typologia 
— cechy zewnętrzne i wewnętrzne 
— środki uwierzytelnienia i datacja 
— język (wybór języka, prawo, propaganda) — sporządza-

nie aktów. 
6. Zachowanie pamięci 
— rejestry aktów (księgi wpisów) sądownictwa  niespornego 
— chirografy 
— rejestry ławnicze w roli sądowej 
— rejestry ławnicze w roli administracyjnej i reglamentacyjnej 
— dokumenty rachunkowości. 
Po tak uporządkowanej  dyskusji odbyło się zgromadzenie 

generalne członków Komisji Dyplomatyki, a wieczorem uczest-
nicy Kongrsu spotkali się na pożegnalnej kolacji. 

W pozanaukowym programie Kongresu znalazły się też 
przyjęcia w gandawskim ratuszu i w siedzibie gubernatora pro-
wincji Wschodniej Flandrii — to ostatnie połączone  z koncer-
tem muzyki barokowej. Zaś 29 sierpnia uczestnicy Kongresu mie-
li możliwość udania się na wycieczkę do Oudenaarde i Tournai, 
gdzie zwiedzono archiwa miejskie i katedralne. 

Wielka owocność obrad Kongresu nie ulega kwestii. Tak sze-
rokiego przeglądu  problemów dyplomatyki miejskiej brakowało 
od dawna. Zestaw referatów  dawał pogląd  właściwie na całko-
kształt sytuacji europejskiej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że 
gdy np. badacze francuscy  skoncentrowali się na okresie do 
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XIII w., to inni sięgali po stulecie XV, a nawet początek  XVI w. 
Widać też, że choć pojawiły się referaty  o problematyce wyra-
stającej  z tradycyjnego kanonu badań nad kancelariami miejski-
mi, to nie brakowało też propozycji bardziej nowatorskich, za-
pewne często wywołanych sugestiami Waltera Preveniera, po któ-
rego energii, pomysłowości i wielkich zdolnościach organizacyj-
nych dyplomatycy europejscy mogą  sobie jeszcze wiele obiecywać. 

Godny podkreślenia wydaje się przy tym fakt,  że średnio-
wieczną  dyplomatyką  miejską  w Europie zajmują  się również 
badacze zza Atlantyku (m.in. E. Ewan z Uniwersytetu Guelph 
w Ontario, B. Bedos-Rezak z Uniwersytetu w Maryland). 

W zapowiadanym tomie referatów  kongresowych badacze z roz-
maitych krajów znajdą  szerokie perspektywy porównawcze dla 
własnych poczynań. Z pewnością  łatwiej będzie dzięki temu prze-
kraczać opłotki wąsko  nieraz pojmowanego pola badawczego. 
Korzyść ta dotyczy również — może nawet szczególnie — bada-
czy dokumentu i kancelarii miejskich w Polsce. Wartościowe wy-
dają  się tu zwłaszcza prace dyplomatyków niemieckich, a także 
czeskich i słowackich. 

Krzysztof  Skupieński 
(Lublin) 

VIII Sympozjum Nauk dających poznawać źródła 
historyczne. Dokument Nowożytny (Kazimierz Dol-
ny 21-22 X 1998) 

Sympozjum to odbyło się dzięki staraniom Zakładu Archi-
wistyki oraz Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliote-
koznawstwa Instytutu Historii UMCS. Przedstawione referaty 
obejmowały bardzo szeroki zakres chronologiczny, od średnio-
wiecza po II wojnę światową.  Spośród piętnastu wystąpień  wy-
różnić można pewne grupy tematyczne. 

Wystąpienie  prof.  dr hab. Zdzisława Chmielewskiego (Uni-
wersytet Szczeciński), zapoczątkowało  referaty  na tematy ogól-
ne i teoretyczne. Autor zwrócił uwagę na problematykę badań 
nad dokumentem nowożytnym. W tym kontekście ukazał dys-
kusję toczoną  w XIX i XX w. w kilku europejskich ośrodkach 
(nadal nie zamkniętą),  a także próby odpowiedzi na pytania: 
Jak należy traktować dokument nowożytny? W czym przejawia-
ją  się jego związki  z dyplomatyką  średniowieczną?  Co ma obej-
mować dyplomatyka, jaki jest jej zakres badań, a jakie cele i za-
dania stawiane są  przed archiwistyką? 

Metody i kryteria oceny autentyczności dokumentu nowo-
żytnego i współczesnego, przedstawił prof.  dr hab. Kazimierz 
Bobowski (Uniwersytet Wrocławski). Referent  zwrócił uwagę 
na problemy wynikające  z odmienności tych dokumentów pole-
gającej  chociażby na używaniu odmiennych środków pisarskich 
i sposobów ich uwierzytelniania. 

Problemowi pisma poświęcony był referat  dr. Jana Słowiń-
skiego (UMCS), który zajął  się humanistyczną  strukturą  doku-
mentu. Wskazał na zewnętrzne różnice pomiędzy dokumenta-
mi średniowiecznymi a nowożytnymi, zwłaszcza w perspektywie 
zagadnień związanych  z ich wystrojem. Zwrócił także uwagę na 
użytkowników pism humanistycznych oraz na problem ich re-
cepcji w kancelariach, a także na same kancelarie, podkreślając 
ich rolę kulturową. 

Największą  grupę stanowiły referaty  nawiązujące  do zja-
wisk dokumentujących  funkcjonowania  władzy państwowej. Za-
początkował  je dr Waldemar Chorążyczewski  (UMK), który za-

jął  się miejscem dokumentu w życiu politycznym wczesnonowo-
żytnej Polski. Przeprowadził systematykę dokumentu, przeważnie 
z XVI w., zwracając  uwagę na jego cechy formularzowe.  Posta-
wił ponadto pytanie o wzorce dokumentu szesnastowiecznego, 
wskazując  na jego piętnastowieczną  metrykę. 

Wielorakie problemy badawcze przedstawił dr Wojciech 
Krawczuk (UJ). Autor ukazał stanowisko prawne dokumentu 
wychodzącego  z nowożytnej kancelarii koronnej i dynamikę zmian 
jakiej podlegał dokument monarszy. Przedstawił luki w prawie, 
będące  przyczyną  sporów kompetencyjnych pomiędzy poszcze-
gólnymi kancelariami, które polegały m.in. na nieuregulowaniu 
kwestii, która z nich ma dany dokument wystawić, a potem, kto 
ma prawo już napisany zatwierdzić. 

Referat  dr Henryka Palikija (UJ) zwrócił uwagę na trud-
ności związane  z procesem powstawania dokumentu za pano-
wania Augusta II. Ukazał poszczególne etapy, które przecho-
dził dokument od momentu zaistnienia zamysłu wystawienia do 
jego realizacji. Autor przedstawił procedury mające  na celu eli-
minację problemów komunikacji między królem a kanclerzem 
wielkim koronnym, których przyczyną  była nieobecność monar-
chy, m.in. na skutek licznych wojen. Inna trudność to istnienie 
dwóch kancelarii, polskiej i saskiej, i fizyczna  niemożliwość prze-
bywania króla przy obydwóch jednocześnie. 

Dr Michał Kulecki (AGAD) przedstawił wyniki swoich ba-
dań dotyczących  kryteriów oblatowania dokumentów królew-
skich, w szczególności uniwersałów, nominacji na urzędy, glej-
tów i nadań, w poszczególnych seriach ksiąg  ziemskich i gro-
dzkich. Zagadnienie to pokazał na wybranych przykładach ze 
wschodniej Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Grupę refera-
tów poświęconych dokumentowi królewskiemu zamknęło wy-
stąpienie  dr Janusza Łosowskiego (UMCS) na temat uniwersa-
łów królewskich, ich typów i budowy. Autor zwrócił uwagę na 
znaczenie i miejsce uniwersałów wśród innych aktów, a także 
na rolę jaką  odgrywały w przygotowaniach na szczeblu powiato-
wym, do wojny w XVII w. 

Kolejne dwa referaty  omawiały zagadnienia związane  z do-
kumentem miejskim. Prof.  dr hab. Janusz Tandecki (UMK), za-
uważając  postępujący  od końca lat pięćdziesiątych  rozwój ba-
dań nad dokumentem i kancelariami miejskimi w Polsce, przed-
stawił też stan badań poświęcony temu zagadnieniu. 

Problematyce dokumentu cechowego na Śląsku  i terenach 
dawnego zaboru rosyjskiego oraz kwestii funkcjonowania  kan-
celarii cechowej, poświęciła swe wystąpienie  mgr Elżbieta Bim-
ler-Mackiewicz (Rybnik). 

Podobne zagadnienie, ale na gruncie kościelnym, omówił 
mgr Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski). Przed-
stawił on problematykę wystawiania i odbioru dokumentu za-
konnego na tle zmian wyznaniowych i politycznych dziejów Ślą-
ska oraz kontaktów pomiędzy grupami społecznymi. 

Zagadnienia dotyczące  wieku XIX zaprezentowane zosta-
ły w referacie  mgr Katarzyny Litwin ukazującym  całokształt prob-
lematyki związanej  z dokumentacją  w kancelariach notariuszy 
publicznych w Lublinie w XIX w. Autorka omówiła prawne pod-
łoże działalności notariuszy, a także ocenę pozostałości aktowej 
powstałej w wyniku ich pracy. 

Dokument rosyjski na ziemiach polskich, w szczególności w kan-
celarii rządu  gubernialnego lubelskiego w XIX w., jego odpo-
wiedniki w nomenkulaturze rodzimej, problem władzy i społe-
czeństwa przedstawił mgr Artur Górak (UMCS). 

Problematyka powiązana  z XX w. znalazła odbicie w dwóch 
wystąpieniach.  Dr hab. Zbigniew Zaporowski (UMCS) ukazał 
powstawanie stenogramów sejmowych w okresie II Rzeczypos-


