
„Czasopisma uczone”
i próby usamodzielnienia

Problematyka prawna pojawiła się – chociaż początkowo bardzo sporadycznie – już
w pierwszych periodykach ogólnonaukowych, które ukazywać się zaczęły na naszych zie-
miach na początku XVIII w. „Czasopisma uczone”, jak określa je historia literatury, wyda-
wano na ogół w języku niemieckim bądź też po łacinie.

Przeznaczone były raczej dla ludzi nauki o rozmaitych i wszechstronnych zaintereso-
waniach niż dla szerszego kręgu odbiorców; nie miały jednak zbyt wysokiego poziomu.
Ograniczały się przeważnie do przedruku fragmentów z dzieł naukowych lub quasi-na-
ukowych albo ich krótkiego omawiania. Przeważały wiadomości z chemii, fizyki, mate-
matyki, astronomii i medycyny, natomiast filozofię, filologię, prawo i historię traktowano
po macoszemu. Być może wynikało to z tego, że nauka prawa nie przeżywała w tym cza-
sie swoich dobrych lat i nie budziła społecznego zainteresowania.

Myśl prawnicza wyrażana bywała po dawnemu: w grubych woluminach, w skrom-
nych broszurach, w postaci ulotnych druków służących doraźnym potrzebom polemicz-
nym, komentowaniu ustaw, atakom na nie lub ich apologiom. Działalność prawotwórcza
ciała ustawodawczego znajdowała swoje odbicie w diariuszach sejmowych.

„Czasopisma uczone”, na których łamach gościło czasem prawo, były „blade i bezbarw-
ne, przeżuwające obce myśli i zapatrywania”. Taką opinię wyraził o nich historyk litera-
tury Roman Pilat na łamach „Przewodnika Naukowego i Literackiego” (1882), pisząc, że
były „płodami obcej oświaty przeszczepianymi w prowincjach pruskich”. Nie odmawiał
im wszakże pewnych zasług, przyznając, że „zapoznawały z ogólnym postępem nauki,
skupiały we wspólne ognisko rozstrzeloną pracę jednostek”; miały też dużą wartość – do-
dajmy – dla rozwoju czasopiśmiennictwa w ogóle.

Jedną z pierwszych tego rodzaju inicjatyw edytorskich było czasopismo „Polnische Bi-
bliothek” założone przez Gotfryda Lengnicha w 1718 r. (wychodziło również w roku następ-
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nym), gdańszczanina, prawnika wykształconego w Halle. Na tamtejszym uniwersytecie zo-
stał współpracownikiem czasopisma naukowego „Neue Bibliothek”, wydawanego przez
profesora Nicolausa Hieronymusa Gundlinga. Zaowocowało to w późniejszych latach ini-
cjatywą wydawania własnego periodyku o podobnym profilu, w którym zamieszczał pra-
ce swego autorstwa, a także m.in. odnalezione dokumenty historyczne, ich egzegezę oraz
biografie ludzi zasłużonych dla nauki i polityki. „Polnische Bibliothek” wyróżniała się spo-
śród innych „czasopism uczonych” tym, że na jej łamach przeważały rozprawy z zakresu
prawa, zwłaszcza historii prawa polskiego.

Biografowie Lengnicha zwracają uwagę na jego silne związki z Rzeczpospolitą i polski-
mi osobistościami życia politycznego oraz podkreślają fakt, że w latach 1737–1756 pobie-
rał pensję od Augusta III za reprezentowanie jego interesów. Polsce sprzyjał też na urzędzie
syndyka miejskiego w Gdańsku (pełnił go od 1750 r. aż do śmierci w 1774 r.), chociaż – oczy-
wiście – dbał głównie o interesy miasta. Kontynuacją jego periodyku, zarówno pod wzglę-
dem formy, jak i treści była „Polnische Bibliothek” wydawana przez innego adwokata,
Krystiana Bogumiła Steinera w latach 1787–1788. Biograf Lengnicha i Steinera – Stanisław
Salmonowicz – podkreśla, że głównym celem wydawania przez nich tego periodyku była
przede wszystkim chęć propagowania polskiej kultury poza granicami Rzeczypospolitej
i prostowania krzywdzących ją opinii.

Zasługi Steinera jako recenzenta dzieł literackich i naukowych, zwłaszcza na łamach
„Polnische Bibliothek”, podkreślane bywają szczególnie, gdyż wykazał w nich „wszech-
stronność swej wiedzy, fachowość nie tylko prawnika i historyka, lecz także literata i filo-
loga”; było to „czołowe osiągnięcie krytyki epoki oświecenia” (S. Salmonowicz).

Cenne i wnikliwe były zwłaszcza recenzje takich prac jak Prawo cywilne narodu pol-
skiego Teodora Ostrowskiego i Historia narodu polskiego Adama Naruszewicza.

Urodzony w 1746 r. Steiner, po ukończeniu studiów prawniczych w Lipsku, powrócił
do rodzinnego Torunia i tu pracował w Radzie Miejskiej. Szybko zrezygnował jednak z ka-
riery urzędniczej na rzecz adwokackiej, zyskując uznanie i wzięcie w tym zawodzie. Jego
zainteresowania naukowe były na tyle znane, że w 1784 r. otrzymał propozycję wykładów
w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Wykładał tu przez blisko 10 lat prawo cywilne, łacinę i hi-
storię starożytną. Po powrocie do Torunia podjął przerwaną praktykę adwokacką; był też
radnym miejskim.

Spośród „czasopism uczonych” na uwagę zasługuje też periodyk „Das Gelährte Preus-
sen” wydawany przez innego torunianina, Jerzego Piotra Schulza, prawnika wykształco-
nego w Lipsku i Halle. Ukazywało się ono w latach 1722–1724 w języku łacińskim
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i niemieckim, z niewielkimi wstawkami po polsku. Dużo miejsca wydawca poświęcał pra-
wu, zwłaszcza chełmińskiemu; na łamach tego czasopisma znaleźć też można wiele in-
formacji o prawie obowiązującym w Toruniu oraz o miejscowych zwyczajach.

Oryginalnym i całkowicie już poświęconym problematyce prawnej czasopismem był mie-
sięcznik „Seryarz Projektów do Prawa” (seryarz znaczyło ówcześnie tyle co spis czegoś, li-
sta, wykaz, skorowidz). Odkrywca tego periodyku z Ossolineum, Józef Szczepaniec, ustalił,
że jego wydawcą był Tadeusz K. Podlecki, redaktor i wydawca innych stołecznych czaso-
pism, takich jak „Dziennik Handlowy” i „Przewodnik Warszawski”.

„Seryarz Projektów do Prawa” ukazywał się w Warszawie w latach 1785–1786, a głów-
nym jego zadaniem było usprawnienie prac legislacyjnych sejmu przez umożliwienie prze-
dyskutowania projektów ustawodawczych. Drukował też w nim Podlecki artykuły
na tematy prawne nadsyłane przez współpracowników z całego kraju; w jednej z publika-
cji – na co zwraca uwagę Szczepaniec – padł postulat, by do czynności i wyroków sądo-
wych wprowadzić zamiast łaciny język ojczysty. Skądinąd wiadomo, że postulat ów był
szczególnie żywy w kręgach palestranckich. „Seryarz” powstał wyłącznie z inicjatywy Pod-
leckiego, który był zarówno redaktorem czasopisma, jak i jego wydawcą, a o artykuły
od współpracowników zabiegał osobiście.

Podobny charakter miał inny periodyk prawniczy wydawany we Lwowie w latach 1810–
–1813 przez Antoniego Rosbierskiego. Obu tych pionierów czasopiśmiennictwa praw-
-niczego na naszych ziemiach łączył jednak tylko sposób wydawania czasopisma
(indywidualny, bez zespołu redakcyjnego). Roczniki Rosbierskiego są już o wiele bardziej
zróżnicowane i urozmaicone, mają liczne działy, co im nadaje charakter czasopisma sen-
su stricto.

Przez dwa pierwsze lata periodyk – noszący w tym okresie tytuł „Annales iurispruden-
tiae pro regnis Galiciae et Lodomeriae” – ukazywał się w języku łacińskim, z niewielkimi
wstawkami po polsku, natomiast dwa następne roczniki – również z niewielkimi wstawka-
mi polskimi – były drukowane już w języku niemieckim jako „Annalen Rechtsgelehrsam-
keit für Beamte und Geschäftsmänner”. Wtedy bowiem rozpoczęła się silna akcja
germanizacyjna, mająca na celu integrację Galicji i Lwowa z resztą cesarstwa Habsburgów
i zmiana języka w prawniczym periodyku jest tego bardzo wyrazistym przykładem. Do Lwo-
wa napływało wówczas wielu urzędników z innych ziem Austrii, oni też mieli odtąd
realizować politykę wynaradawiania. Sam wydawca „Annales iurisprudentiae”, Antoni Ros-
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