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ŻYCIE  I SPRAWY ADWOKATURY
(myili — aforyzmy)*

IV

Moim zadaniem jest nauczyć moje życzenia, by dostosowały się do 
faktów, a nie żądać od faktów, by dostrajały się do życzeń.

(HUXLEY)

Najważniejszym pytaniem skierowanym przez adwokata do oskar
żonego jest pytanie ostatnie.

(SIMON)

Mówcy palestry — walczcie przede wszystkim o prawdę, a nie je
dynie dla zwycięstwa.

(PAIGNON)

Nauka prawa bez znajomości ludzkiego serca jest ciałem bez duszy.
(NIEMIROWSKI)

Funkcja eksperta nie polega na tym, by mieć więcej racji niż inni, 
ale na tym, by mylić się z bardziej wyrafinowanych powodów.

(BUTLER)

Zupełnie dobrze żyje się z własnych praw i cudzych obowiązków.
(QUALTINGER)

Nie chcemy przywilejów, nie żądamy, aby nas głaskano, ale chcemy 
równości, bo to jest naszym prawem, a chronić prawo jest naszym 
obowiązkiem.

(CARARA)

Podczas mojej dwudziestoletniej praktyki adwokackiej większą 
część czasu spędziłem na doprowadzeniu wielu spraw do polubow
nego rozstrzygnięcia.

(GANDHI)

Stosunek obrońcy z państwem tak jest silny, że jakkolwiek często 
bywa on zapoznawany, to jednak nie przestaje dawać adwokaturze 
właściwego i najwyższego stanowiska w organizacji państwa.

(SEYBOLD)

Żli wykonawcy więcej szkody przynoszą aniżeli złe prawa.
(SULIGOWSKI)

*) Poprzednie zeszyty „Myśli i aforyzmów” , tj. cz. I, II i III, opublikowane zostały w nu
merach 2, 3 i 4 „P alestry” z br.
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Lud nazywa elokwencją łatwość, z jaką niektórzy potrafią mówić 
długo sami, żywo gestykulując, nadrabiając silnym głosem i mocny
mi płucami.
Pedanci dostrzegają elokwencją tylko w ozdobnych przemówie
niach, nie odróżniając jej od natłoku figur retorycznych.

(LA BRUYERE)

Dobre przemówienie musi być do tego stopnia indywidualne, żeby 
nie mogło być wypowiedziane przez kogo innego ani w stosunku do 
kogo innego. Musi ono być zawsze przemówieniem okolicznościo
wym.

(HERDER)

Mównictwo sądowe we wszystkich krajach jest działem kultury du
chowej narodu, jest gałęzią sztuki, w której, jak w każdej sztuce, 
ujawnia, się poza indywidualnością twórcy psychika społeczeństwa, 
do którego twórca należy.

(SMIAROWSKI)

Cierpliwość i powaga w słuchaniu spraw jest istotną częścią wy
miaru sprawiedliwości, a sędzia, który mówi zbyt wiele, nie jest 
zbyt dobrze nastrojonym instrumentem muzycznym.

(BACON)

Sąd: grupa ludzi orzekająca, która strona ma lepszego adwokata.
(TUWIM)

Dobry sędzia za występki karze, ale bez nienawiści.
(SENEKA)

Sędziowie każdego stulecia uważali się zawsze za zgodliwych, ła
godnych i pobłażliwych.

(FRANCE)

Sędziowie, strzeżcie się dostojników — są jak łapówka, która was 
przekupi.

(EGIPSKIE)

Wiedz, że dama dworu nigdy nie jest stara, sądownik zaś zawsze 
jest stary.

(CHAMFORT)

Szanuję sędziów nie zawsze za to, jakimi są, lecz za to, jakimi być 
powinni.

(CALAMANDREI)

Najlepszy i najpewniejszy sposób wymierzania sprawiedliwości po
lega na ustanowieniu uczciwych i oświeconych sędziów do sądzenia 
wszelkich sporów, które mogłyby powstać między obywatelami.

(de V ATT EL)
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