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W trzecim zeszycie „Zapisek Historycznych” za rok 2020 Alicja Dobrosiel-

ska dokonała edycji niewielkiego kopiariusza z zasobu Geheimes Staatsarchiv 
Preussischer Kulturbesitz w Berlinie (GStA PK). Liczy on 25 stron i zawiera od-
pisy 12 tekstów źródłowych, których treść znamy w znacznym stopniu ze star-
szych edycji bądź regestów publikowanych w kodeksie dyplomatycznym war-
mińskim (Codex diplomaticus Warmiensis)1. Jak dowiadujemy się z omawianej 
publikacji, kopiariusz miał powstać w pierwszej połowie XV w. w kancelarii 
kapituły warmińskiej i oznaczony został sygnaturą OF 80a (s. 106). Po dość  
skrupulatnym opisaniu wyglądu zewnętrznego publikowanego źródła A. Do-
brosielska wylicza pojawiające się w kopiariuszu dokumenty (s. 107), krótko 
wspomina o okolicznościach jego powstania, łącząc ten fakt ze sporami o gra-
nice i terytorium dominium warmińskiego (s. 108), a także informuje, że za-
warte w rzeczonym źródle materiały porównywała z kopiami z ksiąg przywile-
jów z zasobu Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (s. 109). Warto 
zaznaczyć, że wspomniane porównania tekstów to niewątpliwie potrzebny za-
bieg, którego efektem jest niewyartykułowany jednak przez autorkę fakt, że 
większość z opublikowanych w edycji i omawianych tu dokumentów (dokład-
nie 9 z 12) znana jest też z kopii z księgi przywilejów o sygnaturze AK, F z olsz-
tyńskiego archiwum archidiecezjalnego.

Jedną z podstawowych cech dobrej edycji źródłowej jest profesjonal-
ne opracowanie przypisów rzeczowych. W nich z pełną starannością należy 
dążyć do podania danych, które mimo że z pewnością powinny być zwięzłe, 
muszą zawierać informacje poprawne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy. 
Poza tym przygotowanie edycji źródłowej powinno opierać się na samodziel-
nych badaniach i w pełni krytycznym podejściu do wykorzystywanej literatury 
przedmiotu. Przestrzeganie tych zasad chroni przed upowszechnianiem wa-
dliwych ustaleń, które obniżają wartość edycji i mogą skutkować utrwalaniem 
nieprawdziwych informacji przez kolejnych korzystających z edycji badaczy.

Powyższych błędów i zaniechań nie ustrzegła się niestety A. Dobrosielska. 
Różnej wagi pomyłki popełniała przede wszystkim wówczas, gdy przywoływa-
ła informacje na temat członków warmińskiej kapituły katedralnej. Za każdym 
razem, przedstawiając niestety tylko niewielkie urywki z życiorysu danego ka-
nonika, odwoływała się wyłącznie do haseł opracowanych przez Teresę Bo-
rawską w Słowniku biograficznym kapituły warmińskiej2. Decydując się na ten 
krok, przynajmniej w kilku miejscach zignorowała najnowszą literaturę przed-
miotu, ale przede wszystkim bezrefleksyjnie powielała i zaskakująco często 

1 Regesty bądź pełne teksty dokumentów z kopiariusza publikowane były uprzednio w to-
mach 2 – 4 wspomnianego kodeksu.

2 Słownik biograficzny kapituły warmińskiej (dalej cyt. SBKW), opr. Teresa Borawska, Ma-
rian Borzyszkowski, Andrzej Kopiczko, Julian Wojtkowski, red. Jan Guzowski, Olsztyn 1996.
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nieumiejętnie przywoływała informacje ze wspomnianego „Słownika”, co po-
skutkowało zaś podaniem w wielu miejscach informacji błędnych i nieści-
słych, w tym najczęściej takich, które mimo cytowania wcale nie pojawiały się 
we wspomnianej publikacji i które w takim wypadku obciążają już wyłącznie 
autorkę edycji. Z tych też powodów czuję się w obowiązku, by zwrócić uwagę 
na błędy, które udało się wychwycić w trakcie lektury edycji.

Już w dokumencie nr 2 na s. 111, w przypisie 26, pisząc o Augustinie Tier-
garcie, autorka edycji pomija najnowsze opracowania poświęcone tej osobie3, 
co skutkuje m. in. podaniem nie do końca poprawnych informacji na jego te-
mat. Po pierwsze, trudno w pełni zgodzić się z twierdzeniem, że wspomniany  
duchowny kanonikiem warmińskim był do 1466 r. Ostatnie pewne wiadomo-
ści na jego temat pochodzą z kwietnia 1464 r., gdy znalazł się wśród osób, które 
otrzymały od króla Kazimierza Jagiellończyka pełnomocnictwo do prowadze-
nia rozmów pokojowych z Zakonem, oraz z lata tego roku, gdy uczestniczył 
w tych rozmowach w Toruniu jako kustosz warmiński i pleban gdański4. Zmarł 
najpewniej jeszcze w drugiej połowie roku 1464 lub najdalej przed kwietniem 
1465 r., gdy jako kustosz warmiński poświadczony został już jego następca, 
Hermann von Birken5. Biorąc pod uwagę powyższe informacje i fakt, że ku-
stodię warmińską Tiergart zachował do końca życia, nie sposób zgodzić się też 
z A. Dobrosielską piszącą, że duchowny kustoszem był jedynie do 1453 r.6 Nie-
ścisła jest również kolejna informacja podana przez autorkę. Administratorem 
kapitulnym w Olsztynie Tiergart był bowiem nie tylko w 1445 r., ale był już 
wzmiankowany w tej roli w roku poprzednim7.

3 Zob. Radosław Krajniak, Starania duchownych o objęcie parafii pw. św. Jakuba w Olsz-
tynie do 1466 r., Nasza Przeszłość, t. 123: 2015, s. 99 –108 (biogram Tiergarta). Zob. też więcej 
informacji w poprawionym i uzupełnionym biogramie mojego autorstwa w Polskim słowniku 
biograficznym: Radosław Krajniak, Tiergart August (zm. 1464 lub 1465), kanonik i kustosz war-
miński, pleban kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, [in] Polski słownik biograficzny 
(dalej cyt. PSB), t. 53/4, z. 219, Warszawa – Kraków 2021, s. 552 – 554.

4 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej cyt. GStA PK), 
XX. Hauptabteilung (dalej cyt. XX. HA), Ordensbriefarchiv (dalej cyt. OBA), nr 15884; Ac-
ten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, hrsg. v. Max Toeppen, 
Bd. 5, Leipzig 1886, s. 111, 115.

5 Zob. Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej cyt. AAWO), Dokumen-
ty Kapituły (dalej cyt. Dok. Kap.) K1, nr 18, 21; zob. też Scriptores rerum Warmiensium oder 
Quellenschriften zur Geschichte Ermlands, hrsg. v. Carl Peter Woelky, Johann Martin Saage, 
Bd. 1, Braunsberg 1866, s. 97, przyp. 97; por. Anton Eichhorn, Die Prälaten des ermländischen 
Domcapitels, Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands, Bd. 3: 1866, s. 534.

6 Takiej informacji nie podaje też T. Borawska, na którą A. Dobrosielska się powołuje, zob. 
Teresa Borawska, Tiergart Augustyn, [in:] SBKW, s. 254 – 255.

7 Zob. AAWO, Dok. Kap. P 74; Archiwum Kapituły (dalej cyt. AK), B, s. 155; AK, C, 
k. 55v – 56r; AK, F, k. 204v. 
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Błędna informacja podana została także w przypisie 31 na s. 112. Dobro-

sielska podając tam zaledwie dwa fakty z życia Arnolda Dattelna (niewłaści-
wie zapisanego „von Datteln”), uznała, że prepozytem warmińskim był on do 
1447 r.8 W rzeczywistości jako prepozyt duchowny notowany był jeszcze kilka 
dobrych lat, a z prałatury tej zrezygnował na rzecz swojego krewniaka Arnol-
da Klundera przed 3 VI 1458 r.9

Nie do końca precyzyjne wydają się też zamieszczone na tej samej stronie, 
w przypisie 32, dane dotyczące Friedricha Salendorfa. Według A. Dobrosiel-
skiej był on kanonikiem warmińskim od 1396 r. W rzeczywistości miał wów-
czas jedynie ekspektatywę na kanonię i prebendę warmińską, choć wbrew 
temu, co pisali Gerhard Matern, Hans Schmauch, T. Borawska i kolejni bada-
cze10, informuje nas o tym źródło datowane nie na 1, a 2 VI 1396 r.11 Nie wia-
domo, jak szybko udało mu się wejść do kolegium fromborskiego, niemniej 
w 1402 r., gdy rozpoczynał studia w Pradze, był już z pewnością kanonikiem12. 

 8 Również tej informacji nie podaje T. Borawska, którą A. Dobrosielska także w tym miej-
scu przywołuje, zob. Teresa Borawska, Datteln Arnold, [in:] SBKW, s. 40. W cytowanym haśle 
biograficznym zapisano natomiast, że w 1447 r. miała zostać przygotowana dla niego płyta na-
grobna.

 9 Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten 
vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territo-
rien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation (dalej cyt. RG), Bd. 7, bearb. v. Ernst Pitz, 
Tübingen 1989, nr 167; zob. też AAWO, Dok. Kap. C 81 (kopia prowizji); por. Teresa Boraw-
ska, Datteln (Klunder, Clunger, Klinger) Arnold, [in:] SBKW, s. 41.

10 Zob. Gerhard Matern, Die kirchlichen Verhältnisse in Ermland während des späten Mit-
telalters, Paderborn 1953, s. 106, przyp. 95; Hans Schmauch, von Salendorf, Friedrich, [in:] 
Altpreußische Biographie, hrsg. v. Kurt Forstreuter, Fritz Gause, Bd. 2, Lf. 5, Marburg/Lahn 
1963, s. 584 (niemiecki badacz pisze właściwie o uzyskanej przez duchownego prowizji). Teresa 
Borawska, która pisze o ekspektatywie, mimo że deklaruje w załączonej do biogramu jej autor-
stwa bibliografii znajomość źródła, gdzie podana została właściwa data, podaje jednak błędnie 
za wcześniejszą literaturą niepoprawne dane, por. Teresa Borawska, Salendorf Fryderyk, [in:] 
SBKW, s. 212. Jedynie datę roczną ekspektatywy podaje Tadeusz Jurkowlaniec, Nagrobki śre-
dniowieczne w Prusach, Warszawa 2015, s. 178. Jerzy Sikorski napisał nawet, że Salendorf od 
1 VI 1396 r. był już kanonikiem, zob. Jerzy Sikorski, Kanonikat – ołtarz – grób. Obsada kanoni-
katów a przydział ołtarzy oraz kwestia pochówków w katedrze fromborskiej w XV–XVIII wieku, 
Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej cyt. KMW), 2005, nr 2, s. 187. Tę samą informację 
powtórzył też w innym swoim tekście, zob. Jerzy Sikorski, Grób Mikołaja Kopernika w katedrze 
biskupów warmińskich we Fromborku na tle praktyki grzebalnej kapituły w XV–XVIII wieku, [in:] 
Poszukiwanie grobu Mikołaja Kopernika, red. Jerzy Gąssowski, Pułtusk 2005, s. 127.

11 RG, Bd. 2, bearb. v. Gerd Tellenbach, Hildesheim 2000, szp. 92.
12 Album seu Matricula facultatis juridicae Universitatis Pragensis ab anno Christi 1372 

usque ad annum 1418, Pars I, Pragae 1834, s. 112; zob. też Prussia scholastica. Die Ost- und 
Westpreussen auf den mittelalterlichen Universitäten, gesammelt v. Max Perlbach, Braunsberg 
1895, s. 22. Informacja ta podawana była już także we wcześniejszej literaturze, zob. T. Boraw-
ska, Salendorf, s. 212; H. Schmauch, op. cit., s. 584. Hermann Freytag, Die Beziehungen der 
Universität Leipzig zu Preussen von ihrer Begründung bis zur Reformation 1409 –1539, Zeitschrift 
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Na Warmię, już na stałe, przeniósł się w 1406 r. i 12 kwietnia widzimy go we 
Fromborku w towarzystwie innych członków kapituły i biskupa Heinricha Vo-
gelsanga13.

Dużo poważniejszym błędem zauważonym podczas analizy omawianej 
edycji jest przypisanie na s. 112 Christianowi Tapiauowi posiadania w 1449 r. 
parafii w Pieniężnie. Dobrosielska, przygotowując do druku znajdujący się 
w kopiariuszu tekst objazdu granicy między komturstwem ostródzkim a ko-
mornictwem olsztyńskim z 25 VIII 1449 r., nie skonfrontowała tego tekstu 
z innym opisem rzeczonej granicy, który również znajdujemy w zasobie ber-
lińskiego archiwum14. Wykonanie tego zadania, powiązane także z nieco do-
kładniejszą lekturą znanego sobie artykułu Wiesława Długokęckiego15, pozwo-
liłoby jej zapewne dojść do wniosku, że w kopiariuszu OF 80a, na s. 10 mamy 
do czynienia z błędem, a jako pleban w Pieniężnie powinien tam widnieć nie 
Christian Tapiau, lecz Christian Kretczmer. Od powyższego błędu uchroniłaby 
autorkę także znajomość najnowszego biogramu poświęconego duchownemu, 
autorstwa piszącego te słowa16.

Pozostając przy dokumencie z 25 VIII 1449 r., należy także zwrócić uwa-
gę na niezbyt udaną próbę utożsamienia pojawiającego się wówczas w źródle 
wójta kapitulnego z Pieniężna Johanna Boyselburga, z Georgiem von Berge, 
również wójtem kapitulnym, tyle że poświadczanym w 1447 r. Poza piasto-
waniem urzędu wójtowskiego trudno znaleźć jakiekolwiek elementy mogące 
uprawniać do łączenia tych osób, noszących wszak zarówno inne imiona, jak 
i nazwiska. Dodajmy, że podobnych prób utożsamiania tych urzędników nie 
podjęto w literaturze przedmiotu17.

des Westpreussischen Geschichtsvereins, H. 44: 1902, s. 126 widzi Salendorfa na kanonii war-
mińskiej jedynie w latach 1406 –1448.

13 Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, 
Bd. 3, hrsg. v. Carl Peter Woelky, Braunsberg – Leipzig 1874 (dalej cyt. CDW), nr 422. O po-
świadczeniu go w kwietniu tego roku w roli kanonika wspominał A. Eichhorn, op. cit., s. 585.

14 Por. GStA PK, XX. HA, OBA, nr 10036.
15 Por. Wiesław Długokęcki, Południowo-zachodnia granica komornictwa olsztyńskiego 

w pierwszej połowie XV w., [in:] Polska, Prusy, Ruś. Rozprawy ofiarowane prof. zw. dr. hab. Jano-
wi Powierskiemu w trzydziestolecie pracy naukowej, red. Błażej Śliwiński, Gdańsk 1995, s. 54.

16 Zob. Radosław Krajniak, Tapiau Christian (zm. 1498), wikariusz warmiński, kanonik, 
kustosz i dziekan warmiński, [in:] PSB, t. 52/2, z. 213, Warszawa – Kraków 2018, s. 181–183.

17 Por. Brigitte Poschmann, Bistümer und Deutscher Orden in Preußen 1243 –1525. Un-
tersuchung zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Ordenslandes, Münster 1962, s. 123; 
Danuta Bogdan, Jerzy Przeracki, Urzędnicy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 roku, 
Olsztyn 2018, s. 51– 60, 605 – 606; Amtsträger des Deutschen Ordens in Preuβen und in den hoch-
meisterlichen Kammerballeien des Reiches bis 1525, eingeleitet und bearb. v. Dieter Heckmann /
Dostojnicy zakonu niemieckiego w Prusach i baliwatach kamery wielkomistrzowskiej w Rzeszy do 
1525 roku, opr. i wstępem poprzedził Dieter Heckmann, Toruń 2020, s. 488.
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Uwagi należy zgłosić także do informacji podanych na temat kanonika war-

mińskiego Arnolda Huxera (s. 116, przypis 62). Dobrosielska, powołując się na 
biogram autorstwa Borawskiej, zapisała, że duchowny członkiem warmińskiej 
kapituły katedralnej był od 1396 r. Borawska w rzeczywistości napisała jednak, 
że Huxer 1 VI 1396 r. uzyskał dopiero papieską prowizję na kanonię warmiń-
ską18, na co jednak, zaznaczmy to wyraźnie, również brakuje jednoznacznych 
dowodów w materiale źródłowym. W źródłach papieskich 1 i 2 VI 1396 r. Ar-
nold pojawił się tylko jako kleryk warmiński i żaden z tych dokumentów nie 
jest prowizją19. Z całą pewnością, jako kanonik mający dużą prebendę, poja-
wił się natomiast 12 IV 1406 r.20 Dobrosielska za Borawską zapisała również, 
że Huxer w 1414 r., oraz w latach 1416 –1417 i 1426 –1431, poświadczany był 
jako administrator dóbr kapitulnych. W dużej mierze to poprawne dane, lecz 
z małym zastrzeżeniem. Warto bowiem dodać, że w 1428 r. jako administra-
tor wzmiankowany był także Friedrich Salendorf 21, natomiast Huxer ze wspo-
mnianym urzędem pojawił się – zdaje się – jeszcze w lutym 1436 r., łącząc go 
z kustodią warmińską22.

Komentarza wymaga także informacja na temat dziekana warmińskiego 
Michaela, który pojawia się w kolejnym wydawanym przez A. Dobrosielską 
dokumencie, tym razem datowanym na 10 IX 1379 r. (s. 117 –118). Piastują-
cym wówczas dziekanię członkiem kapituły był Michael Vischow, jednak au-
torka zapisała, powołując się na opracowanie autorstwa T. Borawskiej, in-
formacje na temat Michaela, który miał rzekomo tytułować się dziekanem 
w 1345 r.23 Jednoznacznie podkreślmy, że żaden dziekan o tym imieniu nie był 
wzmiankowany w 1345 r. Dobrosielska jednak nie wychwyciła błędu popeł-
nionego przez T. Borawską, na który, dodajmy to na marginesie, piszący te sło-
wa zwracał już uwagę przed kilkoma laty24.

Trudno zgodzić się także z autorką, że poświadczony w kolejnym doku-
mencie, z 7 V 1400 r., kantor warmiński Johann von Essen kanonikiem był już 
od 1361 r. Na tak kategoryczny sąd brakuje niestety dowodów źródłowych. Jo-
hann 1 VI 1361 r. uzyskał dopiero prowizję na kanonię warmińską wakującą 

18 Teresa Borawska, Huxer Arnold, [in:] SBKW, s. 98.
19 RG, Bd. 2, szp. 92.
20 CDW, Bd. 3, nr 422.
21 CDW, Bd. 4, hrsg. v. Victor Röhrich, Franz Liedtke, Hans Schmauch, Braunsberg 

1935, nr 258, zob. też T. Borawska, Salendorf, s. 212; W. Długokęcki, op. cit., s. 50.
22 AAWO, AK, B, s. 118.
23 Por. Teresa Borawska, Michał, [in:] SBKW, s. 166. Dobrosielska pomija natomiast biogram 

poświęcony Michaelowi Vischowowi, zob. Teresa Borawska, Vischow Michał, [in:] SBKW, s. 265.
24 Por. Radosław Krajniak, Z badań nad biografiami członków warmińskiej kapituły ka-

tedralnej w pierwszym okresie jej funkcjonowania (do połowy XIV wieku), ZH, t. 80: 2015, z. 1, 
s. 76, DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.04.
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po śmierci Nikolausa von Saalfeld i przejął prawa do starań o kanonię w związ-
ku ze śmiercią w Stolicy Apostolskiej dotychczasowych pretendentów do tej 
godności, Jakoba Woyenama i Gerharda Paslocka25.

Nie do końca poprawne dane zauważamy także na s. 119, w przypisie 85, 
w którym czytamy, że Johann von Niclosdorff kanonikiem warmińskim był 
już od 1424 r. Jako źródło tej informacji autorka ponownie podała biogram 
autorstwa T. Borawskiej, jednak nawet z niego nie wynika, że duchowny już 
wówczas został pełnoprawnym członkiem kolegium kanoników, a jedynie, że 
został polecony papieżowi przez wielkiego mistrza i biskupa warmińskiego26. 
Dodajmy też, że w tym czasie, tj. 26 IV 1424 r., otrzymał również papieską pro-
wizję na kanonię warmińską, jednak fakt ten rozpoczął dopiero wieloletni spór 
Johanna o fromborską kanonię27.

Kolejne błędne informacje przedstawione zostały na s. 123, w przypisie 100. 
Enoch Kobelau według A. Dobrosielskiej, posiłkującej się ponownie opraco-
waniem autorstwa T. Borawskiej, kanonikiem warmińskim miał być od 1467 r. 
Sama T. Borawska pisze co prawda tylko o uzyskanej wówczas przez duchow-
nego prowizji na kanonię28, lecz również ta informacja wymaga uzupełnienia, 
gdyż Kobelau po raz pierwszy prowizję na kanonię warmińską uzyskał już 
20 VII 1465 r.29 Nie został jednak wówczas z pewnością przyjęty do grona 
członków warmińskiej kapituły katedralnej, skoro 28 XI 1466 r. otrzymał ko-
lejną papieską prowizję30. Także te zabiegi musiały okazać się nieskuteczne. 
Dnia 10 VII 1468 r. wystąpił bowiem do papieża z supliką o nadanie mu ka-
nonii warmińskiej wakującej po śmierci Antoniusa Crowela31. Jego prośba 
została spełniona i na wspomnianą kanonię miała mu zostać ponownie wysta-

25 Bullarium Poloniae, t. 2, ed. Irena Sułkowska-Kuraś, Stanisław Kuraś, Romae 1985 
(dalej cyt. Bull. Pol.), nr 1087; Preussisches Urkundenbuch, Bd. 5, hrsg. v. Klaus Conrad, Mar-
burg 1969 –1975, nr 995A, 995B; Avignonesische Quellen zur Geschichte des Ordenslandes 
(1342 –1366) von Arthur Motzki, Braunsberg 1914, nr 88. Por. też opracowanie, które przywo-
łuje autorka: Teresa Borawska, Essen Jan, [in:] SBKW, s. 54 – 55.

26 Teresa Borawska, Niclosdorf Jan, [in:] SBKW, s. 173.
27 RG, Bd. 4, bearb. v. Karl August Fink, Hildesheim 2000, szp. 2182. Zob. m. in. informa-

cje na temat jego sporu o kanonię z Andreasem Schonawem, Radosław Krajniak, Między Pru-
sami, Italią i Śląskiem. Kariera Andreasa Schonawa (ok. 1390 – 26 VII 1444), [in:] Collegarum et 
Discipulorum Gratitudo. Studia ofiarowane prof. Andrzejowi Radzimińskiemu z okazji 60. uro-
dzin, red. Radosław Biskup, Krzysztof Kwiatkowski, Toruń 2018, s. 110 –112; zob. też T. Bo-
rawska, Niclosdorf, s. 173.

28 Zob. Teresa Borawska, Kobelau Enoch, [in:] SBKW, s. 115 –116.
29 RG, Bd. 9, bearb. v. Hubert Höing, Heiko Leerhoff, Michael Reimann, Tübingen 2000, 

nr 1153; zob. też Bull. Pol., t. 7, ed. Irena Sułkowska-Kuraś, Stanisław Kuraś, Janusz Smołu-
cha, Przemysław Stanko, Romae – Lublini 2006, nr 172.

30 RG, Bd. 9, nr 1153; Bull. Pol., t. 7, nr 352 (tu data 27 listopada).
31 Bull. Pol., t. 7, nr 582.
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wiona prowizja32. Także te starania nie przyniosły jednak oczekiwanego rezul-
tatu. Kolejną prowizję, tym razem na kustodię warmińską, Kobelau otrzymał 
27 XII 1468 r.33, jednak wspomnianej godności również nie udało mu się objąć. 
Jako kanonik warmiński poświadczony został dowodnie dopiero 21 I 1470 r.34 
Autorka edycji zapisała ponadto, że duchowny od 1476 do 1512 r. był prała-
tem. Bardziej ścisła byłaby jednak informacja, że w tych latach poświadczany 
był jako prepozyt warmiński.

Ostatnie już uwagi dotyczą informacji podanych na temat Johanna Plast-
wicha. Dobrosielska, powołując się na biogram opracowany przez T. Boraw-
ską, zapisała, że duchowny kanonikiem warmińskim był od 1440 r., natomiast 
dziekanem od roku 1442. Dane te nie są jednak zgodne z tymi, które odnaj-
dujemy w cytowanej pracy. Z niej wynika bowiem, że kanonię Plastwich objął 
ok. 1440 r., natomiast w 1442 r. uzyskał dopiero prowizję na wakującą dzieka-
nię warmińską, którą skutecznie przejął dopiero po kilku następnych latach35.

Podsumowując, chciałbym zaznaczyć, że podjęcie się edycji kopiariusza 
OF 80a z zasobu GStA PK w Berlinie nie było z pewnością złym pomysłem. 
Należy jedynie żałować, że w trakcie prac nad wydaniem źródła zabrakło sta-
ranności w przygotowaniu przypisów rzeczowych. Jest to bowiem element nie-
zmiernie ważny w każdej dobrej edycji i nie powinien być traktowany przez 
wydających źródła historyczne jako mniej istotny, uciążliwy dodatek.
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