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Zakonie, noszącej jeszcze wówczas wszystkie cechy duchownego piśm iennictwa 
wczesno-środkowo-niemieckiego. W okresie tym  napisane zostały również n ie 
mieckojęzyczne źródła historyczne: Relatio  H enryka z Hohenlohe i Relatio 
H artm anna z H eldrungen. M. Caliebe wyciąga stąd  wnioski, że aktywność 
pisarska Krzyżaków była  w  tym  okresie żywsza, niż przyjm owano do te j pory.

N iektóre posunięcia redakcyjne wydawcy n ie  w ydają się trafne. W książce 
są fotokopie (po jednej) z  każdego wykorzystanego rękopisu Hester, ale  nie 
ze stronicy zaw ierającej wiersze 22—23, k tó re  odegrały zasadniczą rolę w  spo
sobie odczytania sensu prologu przez M. Caliebego. Mało czytelna jest biblio
grafia źródeł, gdyż w  w ielu w ypadkach podano ty tu ły  w ydaw nictw  zbioro
wych, bez wym ienienia w ykorzystanych utworów. W indeksie zabrakło 
miejsca n a  nazwiska autorów opracowań i  n ie  m a w ogóle skorowidza rzeczo
wego. W sam ym  kom entarzu  daje się odczuć rozproszenie m ateria łu  przed
stawiającego stan  badań; najciekawsze fragm enty  n a  ten  tem at znajdzie czy
telnik n a  ss. IX—X i 308—311.

Stefan K w iatkow ski

Prawo Starochelmińskie 1584 (1394), red. W itold Madsel, Zbig
niew  Zdrójkowski, przekł. Andrzej Bzdęga, Alicja Gaca, U niw er
sytet im. M ikołaja K opernika w  Toruniu, Urząd M iasta Chełmna. 
Teksty pomników praw a chełmińskiego w  przekładach polskich 
n r  2, Toruń 1985, 176 ss., ilustr.

Prawo chełmińskie, jego powstanie, rozliozne pom niki i  skom plikow ane ich 
dzieje, wciąż jest w  Polsce niedostatecznie znane i spopularyzowane, mimo że 
jego w ielkie rozprzestrzenienie tery torialne  w skazyw ałoby n a  konieczność 
podejm owania w nikliw ych i analitycznych studiów. Praw o to  odegrało bo
wiem  n ie  tylko istotną rolę w  dziejach państw a krzyżackiego, ale  i  objęło 
swoim zasięgiem Mazowsze, Podlasie, zierhię dobrzyńską, Kujaw y, a w  spo
radycznych w ypadkach także inne ziemie polskie. Jest ono n iew ątpliw ie źród
łem sław y Chełmna, od którego wzięło sw oją nazwę. Był to system  praw ny, 
k tó ry  n a  terenie daw nej Rzeczypospolitej w ytw orzył .najwięcej norm  p raw 
nych. Swoją liczebnością przerastały  one wszystkie inne zbiory praw ne, nie 
wyłączając S tatu tów  Litewskich. Zasady praw a chełm ińskiego są jednak prze
ciętnem u historykow i niezbyt dobrze znane, m.dn. dlatego, że najw ażniejsze 
pom niki praw a chełmińskiego spisano w  języku niem ieckim  —• jak  precyzyj
nie określają to filolodzy: we wschodnio-środkowo-niemieckim języku kance
lary jnym  (m ittelhahdeutsch) — którego znajomość nie jest zbyt rozpowszech
niona. Z zadowoleniem więc należy powitać recenzowaną w  tym  miejscu 
edycję. Jest to przekład praw a starochełm ińskiego (Das alte Cölmische Recht), 
a ściślej zbioru w ydanego w 1584 r. w  Toruniu pod wspom nianym  wyżej 
tytułem .

Tego rodzaju  edycja pom nika prawnego jest na  gruncie polskim  nowością, 
gdyż jak dotąd  źródła prawnicze były  u  nas w ydaw ane n iem al wyłącznie 
w  języku oryginału, w  sporadycznych zaś przypadkach rów noległe z p rze
kładem  polskim. Mimo wszelkich wątpliwości, jakie rodzić musi wydawnictwo 
będące tłum aczeniem  pom nika prawnego, ogłoszonego w  dodatku drukiem .
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zgodzić  się jednak wypada ze Zbigniewem Zdrójkowskim, współredaktorem  
edycji i  autorem  wsitępu historycznego, że „powszechna obecnie nieznajomość 
średniowiecznej niem czyzny i łaciny — naw et wśród pracowników nauk i” 
oraz „chęć spopularyzowania m ało znanej problem atyki praw a chełm ińskiego” 
przem aw iały za taką form ą edycji. Praw dą też jest, że n a  podobnych zasa
dach ukazują się wydania pomników p raw a w Niemczech.

Prawo starochełm ińskie stanowiło przeróbkę zbioru pouczeń praw nych 
M agdeburga, udzielonych m iastu W rocławowi w  latach 1261—1283 i 1285, 
zebranego w zbiorze Das Magdeburg — Breslauer systematische Schöffenrecht  
(M agdebursko-wroclawskie system atyczne prawo ławnicze). Ukształtowało się 
ono ostatecznie w  XIV w., najpraw dopodobniej po 1359 r., ale przed 1386 r. 
Dokonana w Chełmnie kom pilacja, nosząca nazw ę Das alte Kölmische Buch  
(Stara Księga Chełmińska) lub Der alte K ulm  (Stare Chełmno), bardzo roz
powszechniła się w państw ie krzyżackim  w ypierając inne zbiory prawa. K on
kurow ał z nią jedynie zbiór praw a m agdeburskiego pod nazwą Rechtsbuch  
nach Distinctionen (Księga praw na według dystynkcji), lub na Śląsku, Land
recht Śląski.

W spomniana wyżej konipilacja nazw ana praw em  starochełmdńskim za
chowała się w licznych rękopisach. Niektóre a n ich  sporządzono w  1394 r. 
Jeden  z nich, tzw. rękopis toruńsiki sta ł się podstawą drukowanego w ydania 
tego zbioru prawnego. Opublikowano go w  1584 г., staran iem  burm istrza to 
ruńskiego H enryka Strobanda, pod tytułem  Das alte Colmische Recht, w  d ru 
k a m i toruńskiej Melchiora Nehringa.

Ten właśnie zbiór jest przedmiotem recenzowanego w  tym  m iejscu w y
dawnictwa. To, że w ydawcy przyję li za podstawę edycji w łaśnie d ruk  
z 1584 г., a n ie  późniejszą edycję Chrystiana K arla  Lem ana Das alte Kulmische  
Recht m it  einem Wörterbuche  (Berlin 1838), przedrukow aną ostatnio w  1969 r., 
przez Seiemta Verlag w  Aalen, musii rodzić poważne wątpliwości, zważywszy 
że — jak sami oni przyznają — edycja Lem ana jest najlepszą jak  dotąd 
publikacją zbioru, opartą nie na jednym  rękopisie, jak w ydanie z  1684 r., 
ale n a  kilku. W itold Maisel, redak tor tekstu, odpowiedzialny za historyczno- 
-pnawmą 'korektę tłum aczeń z języka -niemieckiego (dokonanych .przez Andrzeja 
Bzdęgę i  Alicję Gacę) oraz opracowanie edytorskie tekstu, przypisów edytor
skich i rzeczowych, stw ierdza także we wstępie edytorskim , -wśkazując na 
brak i poprawności edytorskiej w ydania z 1584 r., że liczne usterk i i braki 
sprostowano i uzupełniono przy pom ocy w ydania C. K. Lem ana z 1838 r., ale 
nie w yjaśnia powodów wyboru w łaśnie edycji z  1584 r., jako podstaw y publi
kacji. Fakt, że w ydanie z 1584 r. powstało w Toruniu i jest wcześniejsze od 
w ydania Lem ana nie tłumaczy, zdaniem niżej podpisanego, w  dostateczny 
sposób wydawców.

Edycję o tw iera w stęp historyczny pióra Z. ZdTÓjkowskiego, w  którym  
przedstawiono powstanie pra-w-a chełmińskiego oraz jego dotychczasowe w y 
dania, a także omówiono dotyczącą tego praw a literaturę. Problem y, -z jakimi 
spotkali się tłum acze źródła, przedstawia następnie we wstępie filologicznym 
A. Bzdęga. Techniczne problem y publikacji we wstępie edytorskim  omawia 
W. Maisel. Tekst ilustrow ano fotografiam i k a r t  edycji z 1584 r. Podkreślając 
staranność wydaw nictw a zwrócić jednak wypada uwagę na b rak  słownika 
średniowiecznych term inów  prawniczych, tak ich  jak m ulkta, geirada, przysięga 
samotrzeć, ortyl, dar poranny, syn niedzielny, k tó re  mogą być n ie  w  pełni 
zrozumiałe naw et dla historyków, nie zajm ujących się dziejam i prawa. W ypa
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dało odesłać m niej zorientowanego czytelnika do stosownych publikacji, cho
ciażby do dzieła Historia państwa i prawa Polski pod redakcją J. Bardacha.

Recenzowana praca jest w  pewnym  sensie publikacją jubileuszową. W ią
zać ją należy z przypadającą w  1983 r. 750 rocznicą w ydania przyw ileju 
chełmińskiego i lokacją m iasta Chełm na i Torunia. Życzyć jednak należy 
wydawcom, aby starczyło im  sił i chęci do dalszych prac  edytorskich i w yda
nia kolejnych pomników praw a chełmińskiego. Pom ijając wątpliwości, jakie 
tego rodzaju edycje mogą 'rodzić, nie sposób jednak n ie  zwrócić uwagi, że za
równo om aw iana tu  edycja, jak i zapowiadane kolejne przedsięwzięcia wy- 
dawnioze są pomoone dydaktyce, szerokiemu gronu studentów  i m iłośników 
historii.

Jacek Sobczak

Michael G. M uller Die Teilungen Polens 1772. 1793. 1795, Verlag 
H. C. Beok, M ünchen 1984, 133 ss.

Jedną z zasługujących n a  uwagę prac historycznych, wśród ostatnio w yda
nych w Republice Federalnej Niemiec, jest książka M. G. M üllera poświęcona 
rozbiorom Polski. A utor koncentru je się w  n iej n a  ocenie znaczenia rozbio
rów  Polski dla państw  zaborczych i d la  h istorii Europy. Ustala początek 
i przyczyny upadku suwerenności Polski, analizuje sku tk i rozbiorów oraz 
odrzuca jako kłam liw e tezy historyków prusko-niem ieokich uspraw iedliw ia
jące rozbiory.

P raca M üllera składa się z  pięcu rozdziałów, podzielonych n a  pod
rozdziały, m apy Polski, ilustru jącej naby tk i tery torialne  zaborców oraz p rzy
pisów i wykazu ważniejszych źródeł i lite ra tu ry  historycznej.

W rozdziale pierwszym  Einleitung: Die Teilungen Polens als Problem  
der europäischen Geschichte (ss. 7—11) autor stw ierdza, że w  św ietle h isto
riografii niem ieckiej rozbiory Polski n ie  były w ydarzeniem  unikalnym , albo
wiem  w imię racji stanu lub  w  .interesie równow agi politycznej państw a 
europejskie anektow ały również i inne terytoria. Pogląd ten  stoi w  sprzecz
ności z zapatryw aniam i zarówno historyków polskich, jak i francuskich czy 
anglosaskich, k tó rzy  przypisują rozbiorom podobne znaczenie jak wojnie 
30-letniej czy w ielkiej rew olucji francuskiej. Zdaniem .tych historyków  rozbio
ry, a n ie  dopiero w ojny napoleońskie, zapoczątkowały schyłek feudalizm u 
europejskiego. Już  według opinii współczesnych wyjątkow ość i  bezprzykład- 
ność ak tu  rozbiorów czyniła go wydarzeniem  epokowym. B rat kró la  p rusk ie
go Fryderyka II, .książę Henryk, przewidział już w roku 1772, że w skutek  
rozbioru Polski został utw orzony związek, k tó ry  będzie dyktow ał swoją 
wolę całej Europie. Rezultatem  rozbiorów by ł podział Europy n a  dw a bloki: 
liberalny  w  swoich tendencjach Zachód i  neoabsolutystyczny Wschód, zw ią
zany wspólnotą interesów  wobec Polski. Rozbiory przyczyniły się do u tw o
rzenia z Prus, Rosji i A ustrii s tru k tu r mocarstwowych, k tórych  trw ałość 
zależna była od utrzym ania podziału Polski. Antypolskie .nastawienie h isto
ryków pruskich wyrażało się w  .niedostrzeganiu związków .przyczynowych 
m iędzy historią Niemiec a rozbiorami.

Rozdział drugi Die Vorgeschichte der Teilungen (ss. 12—24) i trzeci Die 
Teilungen  (1764—1795) (es. 25—55) stanowią rekap itu lację  znanych faktów  
historycznych i oie w ym agają szerszego omówienia. Upadek suwerenności 
Polski zaczął się n ie  od w ojny domowej 1768—1772, zakończonej pierwszym


