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Nie sposób w tej recenzji, a właściwie w  próbie relacji z książki Stanisława 
Milewskiego, przenieść jej klimat. Przez (pozorny chłód narracji i skrzętność 
w gromadzeniu szczegółów przebija żarliwość publicystyczna, historyczna i spo
łeczna autora. Autora książki ważnej i znaczącej.

Henryk Nowogródzki

ŻYCIE ł SPRAWY ADWOKATURY 
(myśli —  aforyzmy)

LXI

Umiejętność życia polega w  90 procentach na (adolności porozumiewania się z ludź
mi, których się n ieznosi.

(SAM GOLDWYN)

Adwokatura powinńa się starać o rozszerzenie je j zakresu działania i — wiedzieć, 
co z n im  zrobić.

(GRODZKI)

Ustawa nakhzuje' obiektywizm nawet organom ścigania; w życiu zdarza się zoba
czyć brak obiektywizmu nawet u  sędziego.

(SASKI)

Niektórzy chcieliby widzieć adwokatów o słabym wzroku, przytępionym słuchu 
i bardzo dobrym wychowaniu.

(ROMAŃSKI)

Adwokatowi brak klientów albo dlatego, że klienci się jeszcze na nim nie poznali, 
albo dlatego, że się na nim już poznali.

(MAT JANOWSKI)

Społeczeństwo, któremu szczerze służymy, płaci nam prawie nieograniczonym 
zaufaniem.

(PEPŁOWSKI)

Pierwszy warunek dobrego mówcy — to tęga kultura umysłotoa, to wypracowana 
w  duchu siła przekonań.

(LORENTOWICZ)

Obrońca sądowy m usi łączyć w  sobie właściioości wszelkich innych form  krmo>- 
mówstwa, pracując równocześnie jako twórca-psycholog, jako prawnik naukowy, 
jako lingwista-technik, ja k o , znawca życia i  zwyczajów swego społeczeństwa.

(LIKIERT)
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Przywilej jest robakiem., toczy wolność.

(MACHIAVELLI)

Ucisk nie stanie się nigdy prawem uciskającego ani też obowiązkiem dla ucis
kanego.

(SIEYES)

Poświęcenie jest rzeczą piękną, ale w zbyt małym stopniu zgodną z naszą naturą.

(DEZAMY)

Biada temu, kto zadowolony jest z  siebie: taki człowiek nigdy nie nabędzie 
rozumu.

(GOGOL)

To, co jest i co nie jest, podąża wspólnie.

(LAO-TSY)

Pojęcie praiody zawiera zawsze pewien stopień względności, chyba że pojawia 
się jako oczywistość.

(GARÇON)

Lekarz nie zawsze wyleczy, mówca nie zawsze przekona.

(KADŁUBEK)

Wolność polega na kontrolowaniu i władaniu instynktami, nie zaś na ich zaspo
kajaniu.

(BRANDYS)

Poczucie sprawiedliwości mnie ponosi, trzeba je hamować.

(CONSTANT)

Mowa jest funkcją osobowości.

(OTŁOWSKI)

W sporze nie wolno się chełpić, że się ma rację, bo to budzi zawiść i niechęć, 
które mogą zaprzepaścić sprawę.

(NOWAKOWSKI)

Kochałem sprawiedliwość, nienawidziłem niegodziwości i dlatego umieram na 
wygnaniu.

(GRZEGORZ VII)

W y b r a ł  R. Łyczyw ek


