


K R O N K A I 

„Stan i perspektywy polskiej dyplomatyki średnio-
wiecznej i wczesnonowożytnej" — forum  dyskusyjne 
„Belliculum diplomaticum Lublinense I" (Lublin, 
8-9 XII 2003) 

W dniach 8-9 XII 2003 r. odbyło się w Lublinie spotkanie 
poświęcone zagadnieniom dyplomatyki wieków średnich i cza-
sów wczesnonowożytnych. Konferencja  została zorganizowana 
przez Zakład Archiwistyki UMCS w Lublinie, Zakład Archiwi-
styki UMK w Toruniu oraz Archiwum Państwowe w Lublinie. 
Konferencja  w Lublinie ma, w intencji organizatorów, rozpo-
cząć  cykl spotkań dyplomatyków — następne belliculum  doty-
czące  kancelarii monarszej, jest planowane na rok 2005. 

Forum dyskusyjne zostało podzielone na osiem modu-
łów, odzwierciedlających  główne działy badań nad dyplomaty-
ką.  Taki podział ułatwiał dyskusję i umożliwiał skonfrontowa-
nie badań dotyczących  podobnej tematyki. Obrady rozpoczę-
to od zagadnienia „Dyplomatyka polska a europejska — kon-
frontacja  celów, metod i modeli badań", na które składały się 
dwa referaty:  Anny Adamskiej pod prowokującym  tytułem Dy-
plomatyka  europejska  u progu XXI  w. : miedzy  herezją i ortodoks-
ją oraz pararelnego wystąpienia  Krzysztofa  Skupieńskiego na 
temat przyszłości i obecnego stanu polskiej refleksji  nad daw-
nym dokumentem. Pierwsza referentka  zarysowała współczes-
ne linie rozwoju badań nad dokumentem wskazując  na rewolu-
cyjne zmiany jakie dokonały się w tej dziedzinie w drugiej po-
łowie XX wieku. Zmiana geografii  ośrodków badawczych (wkład 
USA i Kanady) to nie jedyna cecha wyróżniająca  współczesną 
dyplomatykę: od lat 50 i 60 zeszłego stulecia dokonała się bo-
wiem znaczącą  zmiana paradygmatu badań. Oprócz tradycyj-
nego orzekania o autentyczności dokumentu, a następnie je-
go udostępniania zainteresowanym, zaczęto badać treści ideo-
we formularza,  zbliżając  się do literaturoznawstwa i badań do-
tyczących  teorii komunikacji. Próbowano także wprowadzić do 
dyplomatyki paradygmat psychologizujący,  usiłując  odtwa-
rzać cechy charakterologiczne wytwórców dokumentów. Do 
badań dyplomatycznych wprowadzano komputer i wykorzysta-
no programy sortujące  dane. Zmieniło się także podejście do 
archiwum — jako instytucji pamięci zbiorowej oraz kancelarii, 
w kontekście miejsca realizowania polityki. Wielość metodo-
logii prowokuje pytanie o kanoniczny kwestionariusz badaw-
czy. Ostatnie spotkanie Międzynarodowej Komisji Dyplomaty-
ki ujawniło daleko posunięte różnice w stosunku do prób prze-
szczepiania nowych paradygmatów. 

Krzysztof  Skupieński odniósł osiągnięcia  i drogi rozwojo-
we polskiej dyplomatyki do problemów dyskutowanych na za-
chodzie. Mimo pewnego kryzysu, jaki przeżywała dyplomatyka 
oraz wszystkie inne nauki pomocnicze historii, polskie badania 

pozostają  w stałym kontakcie z zagranicznymi nowinami me-
todologicznymi. Specyfiką  polskiej dyplomatyki jest nacisk na 
rozwój badań nad kancelarią  monarszą  i miejską,  przy pewnej 
słabości badań nad kancelariami kościelnymi. W zakresie ba-
dań nad dokumentami średniowiecznymi najbujniej rozwijają 
się badania śląskich  kancelarii i ich produkcji dokumentowej. 
Referent  nakreślił także główne tendencje badawcze próbu-
jąc  wskazać co stanowi kanon dyplomatyki polskiej, przypomi-
nając  także kontrowersję wokół stosowania metod kwantyta-
tywnych. 

Drugi blok tematyczny dotyczył „Znaczenia edycji źródło-
wych dla rozwoju badań dyplomatycznych". Piotr Dymmel zre-
ferował  współczesne osiągnięcia  polskiego edytorstwa. Wska-
zywał, że potrzeby zasadniczo nie uległy zmianie, ale współczes-
ny rozwój techniki otwiera nowe możliwości dygitalizacji da-
nych, które ułatwią  znacznie dostęp do dokumentu. Zasygnali-
zował ogólne trendy edytorskie, takie jak przygotowanie doku-
mentów w formie  regestów i tworzenia kodeksów tematycz-
nych: regionalnych, miejskich lub dotyczących  konkretnych 
kancelarii. W dyskusji nad tymi wstępnymi referatami  zastana-
wiano się przede wszystkim nad stosunkiem polskich badań do 
osiągnięć  i zainteresowań dyplomatyki europejskiej. Tego typu 
badania rozwijają  się w Polsce dość dobrze, a w przypadku 
pewnych dziedzin (dyplomatyka śląska)  można rozważyć moż-
liwość syntetyzowania osiągnięć.  Polscy badacze śledzą  na bie-
żąco  literaturę przedmiotu i nowe podejścia metodologiczne. 
Przestrzegano natomiast przed bezrefleksyjnym  adaptowa-
niem ujęć systemowych i modelowych do naszej rzeczywistości 
historycznej. 

Obrady pierwszego dnia konferencji  zdecydowanie zdo-
minował trzeci, największy moduł: „Finis  coronat opus, czyli 
jak daleko do syntezy badań nad kancelariami dzielnicowymi 
(przykład Śląska)",  w którym mieściły się cztery referaty.  Pod-
sumowanie stanu badań nad dyplomatyką  śląską  rozpoczął  Ro-
ścisław Żerelik, omawiając  z jednej strony stan edycji źródło-
wych, a z drugiej wskazując  na główne osiągnięcia  studiów nad 
poszczególnymi kancelariami (władców, kościelne, klasztorne, 
miejskie). Doszedł do wniosku, ze byłoby możliwe stworzenie 
syntezy, ale ograniczonej chronologicznie do XIII wieku włącz-
nie, ewentualnie do lat 30-tych lub 40-tych następnego stule-
cia. Edycje dokumentów (całościowe i w formie  regestów) za-
trzymują  się w połowie czternastego stulecia, a większość usta-
leń monograficznych  opiera się na wydanym materiale źródło-
wym. Wskazywał na potrzebę kontynuacji badań nad dyploma-
tyką  śląską  późniejszego średniowiecza. 

Tomasz Jurek na przykładzie kancelarii księżnej świdnic-
ko-jaworskiej Agnieszki wskazał główne problemy badawcze 
stojące  przed historykami zajmującymi  się XIV wiekiem. Na 
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podstawie landbuchu świdnickiego przedstawił działanie 
„przeciętnej" kancelarii książęcej  w latach 1368-1392. Wska-
zał na problemy metodologiczne — do spuścizny kancelaryjnej 
XIV w. nie można odnieść paradygmantu badawczego stoso-
wanego dla epok wcześniejszych, gdyż zwiększająca  się liczba 
dokumentów wymusza podejście kwantytatywne, a niekonse-
kwencje formularza  wymagają  znacznie bardziej elastycznego 
podejścia do jego formuł.  Badacz ustosunkował się krytycznie 
do propozycji tworzenia syntezy, twierdząc,  że nie rozumiemy 
jeszcze mechanizmu funkcjonowania  dokumentu i kancelarii. 
Proponował zastosowanie metody retrospekcji. 

Rościsław Żerelik, omawiając  stan badań nad dyplomaty-
ką  dolnośląską  wskazywał na potrzebę refleksji  nad Górnym 
Śląskiem.  Specyfikę  i konteksty badawcze dyplomatyki tego re-
gionu przedstawiła Barbara Trelińska, przypominając,  że jest 
to względnie młoda dziedzina dyplomatyki, uwarunkowana 
stosunkowo nikłym zainteresowaniem edytorów dla produkcji 
tamtejszych kancelarii. Refleksja  naukowa jest ściśle uzależ-
niona od kierunków rozwoju badań nad Dolnym Śląskiem,  co 
umożliwia naukową  dyskusję. Na terenie Górnego Śląska  kan-
celarie książęce  zaczęły formować  się później, dziedzicząc 
praktykę księstwa opolskiego, natomiast w przypadku kancela-
rii kościelnych widać wpływy wrocławskie i krakowskie. Refe-
rentka poświęciła wiele miejsca chronologii ewentualnej syn-
tezy. Zaproponowana przez Rościsława Żerelika granica lat 
30/40-tych XIV w. nie odzwierciedla dynamiki zmian kancela-
rii; dla Cieszyna czy księstwa opolsko-raciborskiego należało-
by przyjąć  raczej chronologię panujących  książąt,  co znacznie 
wydłuża perspektywę badań — aż do połowy XVII w. 

Problem syntezy dyplomatyki XIII wieku powrócił w re-
feracie  Marka Wójcika na przykładzie księstwa opolskiego. 
Szczupłość bazy źródłowej, ograniczająca  znacznie badania 
nad procedurami przygotowania dokumentu, skłania do zasto-
sowania metody retrospektywnej. Referent  podkreślał także 
wagę studiów nad Dolnym Śląskiem,  które stanowią  punkt od-
niesienia dla refleksji  naukowej dotyczącej  tego regionu. Po-
śród wielu kwestii poruszanych w dyskusji zamykającej  tę część 
forum,  wielokrotnie powracał problem interpretacji języków 
narodowych używanych w śląskich  kancelariach. Referaty  two-
rzące  trzeci blok belliculum  diplomaticum  oraz towarzysząca 
im dyskusja wskazały, że badania dotyczące  tego regionu, mi-
mo, że uprawiane w różnych ośrodkach, są  komplementarne. 

Czwarty moduł poświęcono zagadnieniom dyplomatyki 
nowożytnej. Waldemar Chorążyczewski  i Janusz Łosowski wy-
powiadali się na temat „Modeli badań nad państwowymi kan-
celariami późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności" — 
pierwszy zajął  się polską  kancelarią  królewską,  a drugi stanem 
badań nad kancelarią  grodzką. 

Waldemar Chorążyczewski  naszkicował ogólne tendencje 
rozwoju dyplomatyki nowożytnej. Zwrócił uwagę, że poszcze-
gólne wyniki badań historyków zajmujących  się tą  problematy-
ką,  nie są  kompatybilne. Dobrze rozwijają  się studia nad kan-
celarią,  ujmowaną  dynamicznie „w działaniu", jako ośrodkiem 
władzy. W ramach refleksji  nad Metryką  Koronną  wskazywał 
na kontrowersję wokół Metryki Ruskiej i jej związków  z Metry-
ka Litewską.  Badania dyplomatyczne różnią  się nie tylko tema-
tyką,  ale i stosowaną  metodologią:  ujęcia kwantytatywne i sta-
tystyczne sąsiadują  z prozopografią,  ale brakuje refleksji  na te-
mat kierunku modyfikacji  kwestionariusza badań dotyczącego 
dokumentu i jego formularza.  Badaczy zniechęca masowość 
źródła i niemożność dotarcia do wszystkich egzemplarzy. Nie-
ufność  wobec metod reprezentatywnych łączy  się z brakiem 
programu integrującego  ustalenia nauk pomocniczych historii 

z pogranicza dyplomatyki, sfragistyki,  prozopografi,  literatury 
czy językoznawstwa. 

Janusz Łosowski zajął  się potrzebami i możliwościami ba-
dań kancelarii grodzkich. Zainteresowanie dla tego typu po-
wiatowych ośrodków władzy narodziło się w latach 80-tych 
XIX wieku i można powiedzieć, że obecnie prace o charakte-
rze archiwalnym i informacyjnym  są  już zakończone. Opraco-
wywanie inwentarzy zaowocowało szeregiem prac archiwo-
znawczych, ale nurt refleksji  nad kancelarią  właściwie się nie 
rozwinął.  Brakuje solidnej monografii  poświęconej kancela-
riom prowincjonalnym, a jej stworzenie utrudnia specyfika  za-
gadnienia, czyli długie trwanie instytucji (ok. 400 lat) oraz ma-
sowość produkcji kancelaryjnej. Przełomowe w tym względzie 
studia Roberta Jopa, na temat Chełma i Lublina to przykład 
pracy o zawężonej chronologii. Referent  zgłosił wiele postula-
tów badawczych. Zaproponował by badania rozszerzyć na no-
we terytoria i zająć  się zaniedbywanymi do tej pory kancelaria-
mi litewskimi, analizować funkcjonowanie  urzędów grodzkich 
(jako ośrodków administracji i polityki), nie ograniczając  się 
jedynie do ich znaczenia w sądownictwie  oraz przyjrzeć się 
praktyce działania kancelarii prowincjonalnych. Jednocześnie 
proponował rozpoczęcie prac nad klasyfikowaniem  zawartości 
ksiąg  grodzkich i zainteresowanie się formularzem  wpisów. 
Zauważył, że personel kancelaryjny badany metodami prozo-
pograficznymi  może dostarczyć informacji  na temat mentalno-
ści i poziomu intelektualnego elit prowincjonalnych. Te postu-
laty mogą  realizować monografie  poszczególnych kancelarii. 

W czasie drugiego dnia forum  lubelskiego zaprezentowa-
no problematykę kancelarii miejskich, kościelnych i prywat-
nych. Do zagadnienia „Badań nad kancelariami miejskimi — 
w poszukiwaniu nowych impulsów" wprowadził Janusz Tandec-
ki referatem  na temat kancelarii miast hanzeatyckich. Badania 
na ten temat rozwijają  się wokół zagadnień centrum i peryferii, 
co w przypadku tak złożonego organizmu jak Hanza prowadzi 
do ciekawych rezultatów. Dyskusję „Dokument i kancelarie 
kościelne — w kręgu uniwersalizmu" rozpoczął  Marek Der-
wich kontrowersyjnymi uwagami na temat rozwoju tej gałęzi 
badań. Według referenta,  dyplomatyka kościelna boryka się 
z problemem braku określonego celu badawczego, który wy-
znaczałby jakiś kierunek rozwoju. Proponował przedyskuto-
wanie definicji  kancelarii kościelnej, szczególnie w przypadku 
klasztorów. Ponieważ, jak sądził,  nie zatrudniano tam specjali-
stów, trudno wyodrębnić właściwą  kancelarię, a jedynie pewną 
strukturę pełniącą  zadania kancelaryjne. Przypominał, że wiele 
zagadnień wymaga pogłębienia, na przykład wciąż  nie rozpo-
znano zasad działania kancelarii biskupiej, szczególnie w póź-
nym średniowieczu. 

Odważną  próbę syntetycznego przeglądu  stanu i możliwo-
ści badań nad kancelariami prywatnymi w okresie od XIII do 
XVIII wieku stanowił referat  Krzysztofa  Syty wprowadzający 
do zagadnienia „Czy istnieje potrzeba badań nad kancelarią 
prywatną?"  Już z wcześniejszych głosów dyskusyjnych wynika-
ło, że geneza kancelarii prywatnych budzi spore zaciekawienie 
niemal wszystkich dyplomatyków zajmujących  się problematy-
ką  średniowieczną.  Referent  wskazał trudności w definicji  kan-
celarii prywatnej, gdy próbuje się ją  budować na podstawie ba-
dań nad innymi kancelariami. Instytucje te powstały wraz 
z rozwojem prywatnych majątków  i koniecznością  zastosowa-
nia efektywnych  technik zarządzania.  Inny problem definicyjny 
stanowi anachroniczny podział na sprawy prywatne i państwo-
we, stosowany w opisie produkcji kancelaryjnej epoki nowożyt-
nej. Referent  odwołał się do przykładu wielkich magnatów — 
statystów, takich jak Radziwiłłowie birżańscy, by wskazać jak 
dalece taka klasyfikacja  jest sprzeczna z historyczną  praktyką. 
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Wspominał także o kontrowersji dotyczącej  stosunku persone-
lu kancelaryjnego do struktury dworu. Podczas dyskusji skon-
centrowano się głównie na problemie personelu jako jednego 
ze sposobów opisu struktury kancelarii, nie tylko prywatnej. 

„Pogranicza kanonu" to temat zaproponowany na zakoń-
czenie lubelskiego forum  dyskusyjnego. W ramach tego mo-
dułu wygłoszono dwa referaty:  Marcin Pytel, badając  formu-
ły dyspozycji dokumentów książąt  dzielnicowych zaproponował 
krok w stronę historii prawa. Szczególną  uwagę poświęcił ana-
lizie formuł  wychodzących  poza dyplomatyczny schemat. Nato-
miast Robert Jop proponował pogłębienie badań nad perso-
nelem kancelaryjnym w oparciu o genealogię, prozopografię, 
dzieje administracji i zagadnienia historii społecznej. 

Czternaście referatów  stanowiących  ramę lubelskiego bel-
liculum diplomaticum  dało przegląd  współcześnie prowadzo-
nych badań nad dokumentem i kancelarią,  konfrontując  osiąg-
nięcia polskiej dyplomatyki ze studiami zagranicznymi. Nie po-
minięto też kwestii rozwoju edytorstwa, podkreślając  wagę 
edycji źródłowych jako podstawy badań dyplomatycznych. Za-
stanawiano się jak nowe sposoby przechowywania i udostęp-
niania danych (technika cyfrowa)  wpłyną  na klasyczne edytor-
stwo historyczne. Podjęta przez referentów  i dyskutantów pró-
ba określenia kanonu polskiej ortodoksji dyplomatycznej dała 
wynik pozytywny, ale tylko w odniesieniu do mediewistyki. Na-
tomiast w przypadku dyplomatyki nowożytnej trudno wskazać 
model badań, który mógłby pełnić tego typu rolę. Historycy 
zajmujący  się tą  problematyką  nie stworzyli szkoły — modelu 
badawczego, który mogłyby spełniać funkcje  analogiczne do 
osiągnięć  wrocławskich mediewistów. Z drugiej jednak strony 
konferencja  była wyraźnie zdominowana przez problematykę 
średniowieczną.  Tok dyskusji nad niektórymi zagadnieniami, 
jak np. kancelariami prywatnymi, wskazywał, że zgromadzo-
nych w Lublinie dyplomatyków interesuje szersza perspektywa 
chronologiczna. Ponieważ spotkanie to ma otwierać cykl kon-
ferencji  poświęconych zagadnieniom dyplomatycznym, pozo-
staje mieć nadzieję, że w ramach kolejnych sesji, dyplomatyka 
nowożytna zostanie uwzględniona w szerszym stopniu. 

Agnieszka  Kuś 
Warszawa 

Deutsch-Polnischer Gesprächskreis zur Quellen-
edition: Edition von historiographischen Quellen. 
Editorische Methoden und Projekte (Berlin, 7-8 XI 
2003) 

Berlińska konferencja  była już piątą  w cyklu spotkań or-
ganizowanych przez Matthiasa Thumsera (Friedrich-Meine-
cke-Institut der Freien Universität, Berlin) i Janusza Tandec-
kiego (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń). Niektóre z nich były już prezentowane na 
łamach St. Źródł. (XXXVIII, s. 172 n.; XL, s. 279 n.). Materia-
ły obrad zostały opublikowane (Edition  Deutschsprachigen  Qu-
ellen aus dem  Ostseeraum (14.-16.  Jahrhundert),  Quellenvielfalt 
und  editorische  Methoden,  Toruń 2001-2003), a sama niemiec-
ko-polska grupa dyskusyjna do spraw edycji źródeł jest gre-
mium dobrze znanym polskiej i niemieckiej mediewistyce. 

Pierwszy dzień obrad poświęcony był tekstom historiogra-
ficznym.  Walter Koller (Zurych) przedstawił koncepcję nowe-
go wydania trzynastowiecznych kronik Saby Malaspiny i Miko-
łaja z Iamsilli. Referent  omówił szeroko błędy edycji Murato-
riego (XVIII w.) i przedstawił własną  koncepcję udostępnienia 

tych źródeł. Opowiedział się za dążeniem  do jak najwierniej-
szej rekonstrukcji pierwotnej wersji; zasadność takiego stano-
wiska zakwestionowali niektórzy uczestnicy konferencji.  Inne 
rozwiązanie,  lepiej przyjęte w dyskusji, zaproponowała Hei-
ke-Johanna Mierau (Münster). W przygotowywanej przez nią 
edycji Kroniki  papieży i cesarzy Marcina z Opawy celem ma być 
nie odtworzenie „archetypu" tekstu, lecz kolejnych stopni je-
go ewolucji. Wiąże  się to z problemami technicznymi w wersji 
drukowanej, które z kolei mogą  być względnie łatwo przezwy-
ciężone w wydaniu na CD-Romie lub w internecie. Mimo to, 
podstawą  ma być książka,  a zapis elektroniczny jedynie doda-
tkiem, zaś z udostępnienia choćby części zabytku w sieci w ogó-
le zrezygnowano. Szczególnie ta ostatnia decyzja została przy-
jęta przez słuchaczy z dezaprobatą.  Pozostałe wystąpienia  nie 
poruszały już kwestii technicznych. Thomas Brück (Potthagen) 
omówił prace nad kroniką  Hermanna Hellwegha, pisarza miej-
skiego w piętnastowiecznej Rydze. Zachowała się ona tyl-
ko w siedemnastowiecznym odpisie. Możliwości rekonstrukcji 
średniowiecznego oryginału wzbudziły wątpliwości  Matthiasa 
Thumsera. Piotr Dymmel (Lublin) poddał krytyce realizowa-
ną  bez jego udziału edycję kroniki Jana Długosza. Podkreślał, 
że rzekomy rękopis autora jest w rzeczywistości dziełem wielu 
osób. Tomasz Jasiński (Poznań) przedstawił dzieje badań i edy-
cji roczników polskich. Zaprezentowano ponadto opublikowa-
ne niedawno wydawnictwa źródłowe: Chronica regum Romano-
rum Thomasa Ebendorfera  (MGH, SrG, n. s., 18) (Andreas 
Fischer, Berlin), pisma Ludwiga von Eyb Starszego (Ludwig 
von Eyb der Ältere, Schriften,  hg. M. Thumser, 2002) (Robert 
Ruciński, Toruń) oraz Chronik  der  Bischöfe  von Würzburg  Lo-
renza Friesa, Bd. 4: 1440-1495, hg. U. Grosch, U. Wagner, 
2002 (Antje Thumser, Berlin). 

Drugi dzień obrad otworzył referat  Enno Bünza (Lipsk). 
Na przykładzie rejestrów dochodów jednej z mogunckich para-
fii  autor analizował problemy edycji źródeł gospodarczych. 
Znane z wielu wersji z różnych lat, nie mogą  być oddane in ex-
tenso, a powinno się przecież ukazać odmienność każdego z rę-
kopisów. Piotr Oliński (Toruń) mówił o dwóch zachowanych 
księgach Młodego Miasta Gdańska i swoich pracach nad ich 
wydaniem drukiem. Opowiedział się za zachowaniem ortogra-
fii  oryginału, co zostało w pełni podtrzymane w dyskusji. Pi-
szący  te słowa przedstawił projekt digitalizacji wrocławskich 
ksiąg  ławniczych i sporządzenia  do nich szczegółowego indek-
su w formie  bazy danych. Waldemar Könighaus wyliczył naj-
ważniejsze edycje źródłowe dotyczące  Śląska;  ich pełniejszy 
wykaz udostępnił na stronie internetowej Grupy dyskusyjnej. 
Susanne Tuczek (Berlin) opisała problemy, głównie paleogra-
ficzne,  napotkane podczas przygotowywania wydania Kapuan-
skiego  zbioru listów  z początku  XIII w. Zakwestionowała przyj-
mowane dotychczas autorstwo Reinalda z Kapui: od niego po-
chodzi zaledwie około 10% tekstu. Edward Potkowski i Jerzy 
Kaliszuk (Warszawa) zaprezentowali prowadzony przez nich 
projekt digitalizacji średniowiecznych rękopisów w terenu Pol-
ski. E. Potkowski zarysował znaczenie książki  jako środka ko-
munikacji w ówczesnym społeczeństwie oraz rolę kolofonów; 
wskazał też na zły stan ich skatalogowania. J. Kaliszuk skon-
centrował się na samej realizacji projektu. Przyjęto zasadę, że 
każdy kolofon  trzeba zobaczyć w oryginale. Jego cyfrowy  zapis 
ma być jednym z elementów bazy danych, zawierającej  również 
podstawowe informacje  o rękopisie. Nie jest pewne, czy koń-
cowym efektem  przedsięwzięcia będzie, obok wydania na CD-
-Romie, również udostępnienie bazy w internecie. Obrady zam-
knęło wystąpienie  Falko Neiningera (Poczdam), na temat ko-
deksu dyplomatycznego biskupstw angielskich do 1300 r. Au-
tor przedstawił koncepcję i stan zaawansowania edycji: wydane 


