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LVII
'Warto tylko jest, iżby sami klienci od siebie zrozumieć to także chcieli, że stra
ciwszy połowę większą wieku na to, ażeby ćUa ich usługi zostać uczonym, że wy
rzec się woli swojej i oddać się pod rygor praw, tudzież, osieić po to na mieyscu,
aby na każdy głos pokrzywdzonego być gotowym do obrony i że na koniec ze
szkodą nawet zdrowia na to pracować, aby sam klient nie pracował, a jednak aby
miał ocalony swój majątek — tedy zaiste są to takie ofiary, które daremnymi być
nie mogą.
(LUBlCZ-CZERWlNSKl 1813 r.)
Obrońca winien oraz bez najmniejszej obawy bezwzględnie naprzeciw stronom
w wielkim znaczeniu będącym stauMĆ; w tym bowiem leży szczególnie powaga
4 wyniosłość powołania jego.
(TOROSIEWICZ 1822 r.)
Sprawiedliwość, nie zemsta, powinna być zasadą wszelkiej słusznej kary.
(NIEMCEWICZ)
Nie można oznaczyć stopnia skuteczności działania przepisów prawnych bez roz
poznania wartości uznawanych przez adresatów norm.
(PODGÓRECKI)
Często tyle jesteś u>art, ile warte są twoje pytania.
(ANDRZEJEWSKI)
Wiarę w ludzi traci ten, kto nie jest już w stanie Zaufać siobie.
(WLAZŁO)
Prawie nie ma ludzi, którzy byliby tak uczciwi, aby broniąc się nie odstąpili od
prawdy nawet na jotę.
(HALIFAX)
O kryteria adekuMtności ludzkich reakcji na niecodzienne bodźce jest bardzo, na
prawdę bardzo trudno. Myślę, że kryteria takie w ogóle nie istnieją.
(DOBZYŃSKI)
Zdobywając wiedzę, zawsze coś tracimy.
(„FORUM")
Pierwszy przywilej jest pierwszym zaczątkiem raka organizmu państwowego.
(SCHWACHHOFER)
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Znajomość teorii prawa ma istotne znaczenie dla praktyków; jeżeli nie mają oni
wiele do powiedzenia ma temat konkretnych okoliczności sprawy, mogą — no ogól
bez szkody dla wyniku — wygłosić interesującą pogadankę z zakresu teore
tycznego.
(SASKI)
Człowieka, którego nazywamy dzisiaj „specjalistą”, dawniej nazywano człowiekiem,
o ciasnym umyśle.
(BALOGH)
Pewniki jednej epoki stają się problemami epoki następnej.
(TAWNEY)
Nie obchodzi mnie, kto w kraju wydaje ustawy, jeżeli mogę je ominąć.
(DUNNE)
Są sprawy dla obrony beznadziejne bądź to że względu na ich charakter, bądź też
ze względu na skład sędziowski.
(GRODZKI)
Każdy władca może, a nawet powinien zacząć wykonywanie władzy od krytyki
istniejącego stanu rzeczy. Musi jednak po pewnym czasie zaprzestać krytykowa
nia, bo krytykowałby samego siebie. Zasada ta stosuje się również do innych rze
miosł.
(ROMAŃSKI)
W urymowie smak nie ma bitego toru, w którym by krok każdego prowadził nie
omylnie do zamierzonego celu. Poszukiwanie jego nie jest tym ciągłym łańcuchem,
co wszystko spaja i łączy; nie rozwija się pasmo jego na zapewnionym gruncie
rozumowania, ale po wielkiej części delikatna jego osnotva z czucia i dostrzeżeń
składa się.
(POTOCKI 1815 r.)
Sofizmatem jest twierdzić, że adxookat — w braku znajomości absolutnej praw
dy — koniecznie musi być hipokrytą zdolnym do podjęcia się jakiejkolwiek sprawy.
(GARÇON)
Nakaz, który nie może być spełniony, prowadzi wyłącznie do zamieszania, stra~
chu i chaosu.
(FULLER)
Panowanie, jakie człowiek uzyskał nad przyrodą, znacznie już przewyższa jego
panowanie nad sobą.
(JONES)
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