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ŻYCIE I SPRAWY ADWOKATURY
(myśli — aforyzmy)

XLIV

Wśród powszechnego rzeczy oyczystych zniszczenia, zachowano nam dwie celniejsze 
rodu naszego cechy, naddziadów mowę i prawo. Któż od Ciebie, przezacny Patro
nów, stanie, dar ten dobroczynny szczęśliwiey -piastować zdoła?

(PIOTROWSKI)

Najgorsza nasza sprawa za to się być wydaje, że dotąd nie potrafiliśmy dać sobie 
wspólnej obrony, aby przez nią całemu stanowi jednakowy był przyznany szacunek

(LUBICZ-CZERWINSKI)

Obrońca, nie zapominając nigdy o swym wysokim powołaniu, winien z osobami 
wszelkiego stanu należycie obchodzić się, to jest: nie być nieprzyzwoicie poufałym, 
ani też wyniosłym lub podle uniżającym się.

(TOROSIEWICZ)

W dzisiejszym człowieku cywilizowanym pod czarnym tużurkiem lub różowym 
stanikiem bije to samo głodne zemsty serce, jakie biło w nagiej piersi naszego pra
ojca przedhistorycznego.

(MOG1LNICK1)

W sprawach związanych z tak zwanym prawem magdeburskim należy dopuszczać 
niekiedy także adwokatów z pospólstwa i spośród cudzoziemców.

(HEIDENSTEIN 1660 r.)

Trzymanie młodych ludzi, pierwszy raz dopuszczających się występku, razem z za
twardziałymi złoczyńcami staje się dla pierwszych na całe życie zepsuciem i zgubą.

(NIEMCEWICZ)

Umiejętność ustawicznego podsycania uwagi słuchaczy stanowi jeden z zasadniczych 
przepisów kunsztu wymowy.

(HARRIS)

Obrońca chce uniknąć, by oskarżonego spotkała niezasłużona kara, poplecznik chce 
uwolnić sprawcę od zasłużonej kary.

(N1CKOL)
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Kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość; kto kontroluje teraźniejszość, kon
troluje przeszłość.

(SZUMAŃSKI)

Koszt utrzymania władzy ponosi z reguły ten, kogo ta władza najbardziej ciemięży.

(GRODZKI)

Skromność jest niewątpliwie ujmującą zaletą, ale jeśli przybiera formę nadmiernej 
wstydliwości, powoduje izolację mówcy tuobec słuchaczy.

(SELYE)

Gdyby większość ludzi umiała myśleć poprawnie, to propaganda przestałaby się 
opłacać.

(WLAZŁO)

Mówca często zdradza już z góry swój zamiar przez nazwę, jaką wybiera dla danej 
rzeczy.

(SCHOPENHAUER)

Zwycięża ten, kto umie odpowiednio traktować ludzi głupich.

(RODERICH)

Inne namiętności i wady bywają już to niebezpieczne, już to wstrętne, już to śmiesz
ne, ale gadulstwo łączy wszystkie te cechy.

(PLUTARCH)

Patroni w każdym razie, gdzie prawo przywiodą, one in extenso w sądzie produ
kować powinni.

(VOLUMINA LEGUM)
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