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Z e  ś w i a t a

Liberalizm z konieczności i jego skutki

Wobec klęsk m ilitarnych ponoszonych przez ipaństwa centralne na
wszystkich frontach, w Niemczech szerzy się gwałtowna agitacja an ty
w ojenna i antycesarska. Rząd, zbyt już słaby, by uciec się do zwykłych 
m etod represji, usiłuje przeciwdziałać „wrogiej propagandzie” przez 
różne apele do społeczeństwa. Naczelny dowódca armii niemieckiej 
H indenburg tak  pisze w odezwie do żołnierzy:

„W róg zużytkow uje jako jedną z nie najm niej niebezpiecznych swoich
strzał zatru tych  m aczanych w farbie drukarskiej podawanie w ynurzeń 
niemieckich osobistości i niemieckich gazet (...) Siłą naszą, lecz i naszą 
słabością zarazem , jest to, że pozwalamy swobodnie wypowiadać każde 
zdanie, naw et w  czasie wojny. Jest to naszą siłą, gdyż dowodzi poczucia 
mocy, lecz jes t jednocześnie słabością, gdyż umożliwia dostanie się do 
nas jadu nieprzyjacielskiego. Dlatego też, armio niemiecka i ojczyzno 
niemiecka, pom yśl, że  od wroga nie pochodzi nic, co by było z korzyścią 
d la Niemiec (...) Gdy spotkasz kogoś, będącego z nazwiska i pochodzenia 
Niemcem, lecz należącego ze względu na sposób swego myślenia do 
obozu nieprzyjacielskiego, to trzym aj się od niego z dala i pogardzaj nim. 
Postaw  go zupełnie otw arcie pod ipręgierz, aby i inni prawdziwi Niemcy 
mogli nim  pogardzać. Strzeż się, armio niemiecka i ojczyzno niem iecka!"

W kilka tygodni później wybuchła w Niemczech rewolucja.

Z  k r a j u

Niebezpieczne czasy

W m iarę zbliżania się nieuchronnej klęski wojennej Niemiec coraz 
trudniejsza sta je  się sytuacja polskiej Rady Stanu, powołanej przez nie
mieckie władze okupacyjne na terenie tzw. Kongresówki. Przed siedzi



-Nr  l ( j  U  K R O N IK A  Z  P A R A G R A F E M  75

bą Rady dochodzi do protestacyjnych m anifestacji różnych grup ludności. 
Przed Sądem pokoju 21 okręgu w W arszawie odbywa się w łaśnie proces 
dw u osób oskarżonych o udział w jednym  z takich zgromadzeń. Oskar
żeni Biderm an i Silm an do winy się nie przyznają. Wnoszący oskarżenie 
przedstawiciel m ilicji domaga się jednak wyroku skazującego, argum en
tu jąc  następująco:

„Skoro uciekali — znaczy się są winni. Zresztą obrońca ich na w stę
pie już prosił o łagodny w ym iar k a ry ” .

Rzekomi przestępcy, zapytani przez Sąd, czemu uciekali, odpowiedzieli:
„Inni uciekali — to i my; w  dzisiejszych czasach, jak się widzi, że cały 

tłu m  rusza z kopyta —  to i człowiek ucieka”.
Sąd, najwidoczniej uznając słuszność tych wyjaśnień, oskarżonych 

uniew innił.

W ieczne kłopoty palestry

Mimo że już od roku na ziemiach b. K rólestw a Polskiego działają 
polskie sądy, dotychczas nie został w ydany nowy s ta tu t adw okatury, 
k tóra nadal podlega przestarzałym  przepisom zaborczym. D epartam ent 
Sprawiedliwości w spraw ozdaniu ze swej rocznej działalności tłum aczy 
to opóźnienie tym, że w  opracowującej pro jek t tego ak tu  kom isji rze
czoznawców zarysowały się dwa rozbieżne i trudne do pogodzenia kie
runki, „z których jeden dążył do całkowitego uniezależnienia organizacji 
adwokackiej od jakiegokolwiek dozoru państwowego, drugi zaś stał na 
stanow isku przekazania M inistrowi Sprawiedliwości kontro li zwierz
chniej nad działalnością rad  adwokackich” .

Złodziejskie słowo honoru

Działalność organizujących się stopniowo władz polskich, między 
innym i milicji, cechuje daleko posunięty liberalizm , nie zawsze w sku t
kach korzystny. Naczelnik m ilicji m iejskiej w W arszawie zmuszony był 
w  związku z tym  wydać specjalne zarządzenie o  niedopuszczalności zwal
niania zatrzym anych na „gorącym uczynku” złodziei kieszonkowych po 
odebraniu od nich uroczystego przyrzeczenia na piśmie, że staw ią się na 
każde wezwanie władzy. Sądy i p rokuratu ra  skarżyły się bowiem, że 
,,zainteresow ani” nie dotrzym ują słowa.


