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’Palestra” przed laty

Rok 1937 -  cz. ii

Zjazd Związku Adwokatów Polskich

W dniach 8 i 9 maja odbył się w  W arszawie zjazd, zw ołany przez Związek 
A dw okatów  Polskich, w  którym  wzięli bardzo liczny udział zarówne człon
kow ie Zw iązku ze wszystkich niem al miejscowości Rzeczypospolitej, jak 
i adw okaci -  Polacy, którzy, chociaż przed  datą Z jazdu jeszcze do Związku 
nie przystąpili, ale uznają jego hasła i cele.

Nabożeństwo w  Katedrze

Rozpoczęcie Zjazdu poprzedziło  uroczyste nabożeństw o w  Kościele Kate
dralnym  św. Jana, odpraw ione dnia 8 maja o godz. 9 rano przez naj- 
przew ielebniejszego ks. Infułata Kazimierza Bączkiewicza, po czym Jego 
Ekselencja ks. Biskup d r A ntoni Szlagowski wygłosił z am bony następującą 
piękną i podniosłą mowę*.

Mowa ks. Biskupa A. Szlagow skiego
Jeśli na  iskrę dm uchać będziesz, rozpali się, jako ogień (Ekli 28, 14).

„Czcigodna, Dostojna A dw okaturo  polska, połączyłaś się i otworzyłaś 
zbiorow e usta, które potężnym  oddechem  płuc rodzim ych zasilone, roz
żarzają iskrę duchow ych naszych ideałów, aby się wciąż rozpalała i trwała 
jako ognisko, p rzy  którego świetle i ciepłe rozkoszow ałaby się dusza polska. 
Zrzeszyliście więc panow ie usta adw okatury  waszej, aby tchnieniem swym  
życiodajnym  rozdm uchiw ały iskrę narodow ych naszych uczuć i przekonań

* Przytaczamy ją według tekstu, zamieszczonego w „Kurierze Warszawskim” z dnia 14 maja 1937 r. 
Nr 131.
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w nieustający płom ień sił naszych żywotnych. A pamiętajcie przy  tym , że 
łaska i p raw da przez Jezusa C hrystusa się stała i z pełności Jego m yśm y 
wszyscy wzięli (Jan 1, 17, 16).

Jeżeli na  iskrę dm uchać będziesz, rozpali się, jako ogień.
A dw okatura nasza z czasów niewoli w yrobiła sobie uznanie i sław ę służbą 

swoją obywatelską, społeczną, narodow ą, w ysoką etyką we w spółżyciu, 
w  zwyczajach i zadaniach swego wielkiego zaw odu. A dw okat z tych czasów 
to rzecznik spraw y narodowej, obrońca ucieśnionych rodaków , tw órca 
zrzeszeń rodzim ych, kierow nik placów ek ekonomicznych, społecznych. 
Z gorącym  um iłow aniem , z pośw ięceniem  i odw agą cywilną b ronił każdej 
spraw y naszej narodow ej. Głośna była swego czasu spraw a m łodzieży 
polskiej, oskarżonej o czytanie arcydzieł w ieszczów naszych. Jeszcze głośniej
szą, donośnym  echem  rozchodzą się po świecie całym, była spraw a Kroży, 
gdzie lud piersią w łasną bronił odwiecznej swej świątyni. Polski adw okat 
staw ał się rycerzem  słowa, zapaśnikiem  ducha, ale byw ał on w tedy  i posłem  
od społeczeństwa, a kratki sądow e przetw arzały  się dla niego w  trybunę 
sejmową, gdzie korzystał ze względnej sw obody słowa. Z ust zaś jego padały  
iskry, które były na um ocnienie i pokrzepienie serc... Zm ieniły się czasy, ale 
w  wolnej Ojczyźnie nie przerw ała się ani ustała obyw atelska służba ad 
w okatury  polskiej. Poza pracą zaw odow ą przynosicie nam , czcigodni pano
wie, sw ą w iedzę praw niczą, swe w yrobienie społeczne, swe dośw iadczenie 
ekonomiczne, dajecie siebie samych. I gdyby iskrę po iskrze niecicie naprzód  
pobudkę, potem  w ytw arzacie rozpęd i kierow nictw o wielu przedsięw zięć 
rodzim ych. (...)

Jeżeli na iskrę dm uchać będziesz, rozpali się jako ogień. Sw. Bernard 
podaje taki obraz adwokata: staje odw ażnie w  obronie ucieśnionych, sądzi 
um iarkow anie, w  obyczajach opanow any, łagodny aż do cierpliwości, w  oce
nie praw y, w  radach  ostrożny, w  działaniu zapobiegliwy, w  m ow ie skrom ny, 
w  gorliwości trzeźw y. A dw okat w  duszy  swej ponad praw o świeckie m a 
dzierżyć praw o Boże, praw o Chrystusow e. A dw okat i człowiek to jedno 
m iędzy tym, co mówi, a tym, co myśli, nie m a rozbieżności. Jego obrona 
słow na i jego przekonania w ew nętrzne mają być w  zgodzie ze sobą. Rozjaś
nia, nie zaciemnia; ułatw ia, nie u trudnia. W yprow adza spraw ę na bity 
gościniec spraw iedliw ości, nie zapędza jej na m anow ce i bezdroża. Broni 
niewinnego, osłania winowajcę, ale spraw y nieuczciwej nie wnosi, ani 
środków  nieuczciw ych nie używ a. A dw okat tedy i człowiek to jedno. Ale 
nasz adw okat i Polak to jedno; nie działa nigdy w  sw ym  zaw odzie na szkodę 
społeczeństwa, narodu  i państw a. Nasz adw okat i katolik to jedno: pracę swą 
godzi z sum ieniem  i z zasadam i religijnymi. (...)
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Przemówienie prezesa Związku mec. Cezarego Ponikowskiego

Zjazd otw orzył Prezes Zw iązku A dw okatów  Polskich, wieloletni prezes 
Naczelnej Rady Adwokackiej, senior adw okatury stołecznej m ecenas Cezary 
Ponikowski.

Po w yrazach pow itania pod adresem  W iceministra Sprawiedliwości, pier
wszych prezesów  Sądu Najwyższego i Najwyższego Trybunału A dm inist
racyjnego, W iceprezydenta M iasta i wszystkich czcigodnych przedstaw icieli 
w ładz, nauki i zrzeszeń oraz drogich kolegów prezes C. Ponikowski podniósł 
szczególne znaczenie obecnego Zjazdu Zw iązku A dw okatów  Polskich.

Zaznaczywszy, że w  roku ubiegłym  upłynęło dw adzieścia pięć lat od 
założenia Zw iązku, m ówca w  jędrnych słowach zobrazow ał historię po
wstania, rozwoju i dotychczasow ych prac Zw iązku w  ciągu ćwierćwiecza.

Chociaż w  życiu Zw iązku zaczął się obecnie now y okres, pozostają 
w istocie, te same cele i zadania, które były źródłem  i pobudką do pow ołania 
Zw iązku do życia i nicią przew odnią jego działalności przez cały czas jego 
istnienia:

„dążenie do podnoszenia stanu obrończego i u trzym yw anie na m ożliwie 
najw yższym  poziom ie intelektualnym  i m oralnym , aby m ógł spełniać obo
wiązki swego pow ołania bez zarzu tu  i cieszyć się praw dziw ym  i zasłużonym  
uznaniem  i zaufaniem  społeczeństwa;

„usiłow anie praw dziw e harm onijnego, w spółdziałania z organam i pow o
łanym i do w ym iaru sprawiedliwości, aby skutecznie dopom agać do w zoro
wego spełniania tych wzniosłych zadań;

„zachow anie przez adw okaturę polską praw dziw ie polskiego oblicza 
-  w ytw oru najlepszych tradycji z przeszłości -  dostosow anych do now ych 
w arunków  życia, -  zachowującego przy tym  rysy swoiste, nie zniekształcone 
obcymi w pływ am i".

Przem ów ienie swe mec. C. Ponikowski zakończył w spom nieniem  o tych, 
co przez czas istnienia Zw iązku opuścili go -  odchodząc w  zaświaty.

„Ten korow ód żałobny obejmuje kilkadziesiąt postaci... Wiele m iędzy nimi 
postaci czcigodnych, zasłużonych nie tylko Związkowi -  a są i tacy, którzy 
w chwilach ciężkich, jakie przeżyw ał w  tym  okresie kraj i Lwów w szczegól
ności -  pom im o głów przyprószonych siw izną -  szli zbrojnie go ratow ać"...

„W ymienić wszystkich nie sposób. Jednego jednak należy wywołać. To 
długoletni Prezes Zw iązku ś.p. dr. Antoni Dziędzielewicz. Objął przew odnic
two w  rok po założeniu Zw iązku i nieprzerw anie dotrw ał na tym  stanow isku 
do śmierci w  początku roku 1935".

„G dy rozpoczął swą pracę w  Zw iązku, m iał już po za sobą długie lata 
pracy społecznej i pow ażne zasługi. Zw iązkowi oddał się cały -  bez za
strzeżeń, przyw iązał do niego szczerze i um iał udzielać innym  uczucia, jakie 
żywił. Nie m iał w spółzaw odnika i w  przyw iązaniu i w  zasługach, jakie 
oddaw ał"...
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„Dziś, w e w spom nieniu, dow odzi hufcom  tych, co odeszli"...
Zebrani oddali Zm arłym  objaw czci przez pow stanie z miejsc podczas 

przytoczonego wyżej ustępu  przem ów ienia.

Uchwały Zjazdu

Zjazd pow ziął jednogłośnie uchw ały następujące:
O bradujący w  W arszawie w  dniach 8 i 9 maja ogólny Z j a z d  Z w i ą z k u  

A d w o k a t ó w  P o l s k i c h :
„W itając z radością dokonany fakt zjednoczenia w  „Zw iązku A dw okatów  

Polskich" adw okatów  -  Polaków bez różnicy przekonań politycznych i po
glądów  społecznych, w  imię zdecydow anej walki o uchronienie adw okatury  
przed  obcym zalewem  i przyw rócenie jej p raw dziw ie polskiego oblicza 
i charakteru, a zarazem  w imię dążenia do dźw ignięcia adw okatury  polskiej 
na poziom  najwyższy, -

dając w yraz niezłomnej woli zjednoczenia adw okatury  polskiej p row adze
nia podjętej wali o polskość adw okatury  w  Polsce aż do zupełnego osiąg
nięcia zam ierzonego celu,-

s t w i e r d z a :
I.

1. Sprawa polskości adwokatury nie jest jej sprawą wewnętrzną. Racja stanu 
Rzeczypospolitej i interes N arodu Polskiego wymagają utrzym ania polskiego 
charakteru adwokatury, jako czynnika, powołanego do spełnienia ważnych 
funkcyj o charakterze państwowo-społecznym, wywierającego ważki wpływ  na 
kształtowanie się pojęć prawnych i etycznych społeczeństwa, na jego stosunek 
do wykonywania obowiązków publicznych oraz do sądów i urzędów.

2. Zapew nienie polskiego charakteru adw okatury  i w ytw orzenie niezbęd
nego dla N arodu i Państw a Polskiego typu  adw okata jest niem ożliwe bez 
zasadniczej zm iany obecnego stosunku liczebnego w  adw okaturze Polaków 
i Żydów  i przyw rócenia na tej drodze Polakom  właściwej przew agi, a tym 
sam ym  decydującego głosu w  organach sam orządu adwokackiego.

3. N ieproporcjonalnie wielka w  porów naniu  z odsetkam i ludności żydow 
skiej w  Państw ie, rosnąca od szeregu lat w  coraz szybszym  tem pie liczba 
adw okatów -Zydów  przekracza już dzisiaj połow ę ogólnej liczby adw okatów  
w  całym Państw ie, a w  poszczególnych Izbach A dw okackich stanow i p rzy
tłaczającą przew agę. Taki stan godzi w  istotny interes N arodu i Państwa, 
m usi zatem  ulec radykalnej zmianie.

Aby stan obecny nie uległ dalszem u pogorszeniu, konieczne jest niezwłocz
ne zatam ow anie dopływ u Żydów do adw okatury i do aplikacji adwokackiej.
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4. Należyte uregulow anie spraw y żydowskiej w  adw okaturze przyczyni 
się zarazem  skutecznie do uregulow ania spraw y nadm iaru  adw okatów  
w poszczególnych Izbach Adwokackich.

5. Ze spraw ą uregulow ania stosunku liczebnego Żydów  w adw okaturze 
łączy się nierozerw alnie spraw a odpow iedniego unorm ow ania dostępu 
m łodzieży polskiej i żydowskiej na w ydziały praw ne Uniwersytetów.

6. Dla usunięcia obecnego nienorm alnego składu adw okatury  konieczne 
jest energiczne i solidarne współdziałanie: zjednoczonej adw okatury  polskiej, 
społeczeństwa polskiego i czynników  państw ow ych.

II.

1. Wniesiony do Sejmu rządow y projekt nowego praw a o ustroju adwokatu
ry, przewidujący przywrócenie aplikaqi sądowej, jako normalnej drogi przygo
towania do zaw odu adwokackiego, oraz możność odpowiedniego regulowania 
dopływu do adwokatury, zapowiada popraw ę obecnego stanu prawnego.

Uchwalenie ustaw y, wprowadzającej tę reformę, jest naglącą koniecznością.
2. Jako podstaw a regulow ania dopływ u do adw okatury  pow inna być 

przyjęta zasada:
a) że liczba adw okatów  Żydów  nie może, w  zasadzie, przekraczać procen

towego stosunku ludności żydowskiej do ogółu ludności Państwa;
b) że w  Izbach Adwokackich, w  których liczba adw okatów  i aplikantów  

Żydów  przekracza pow yższą normę, nastąpić m usi niezwłocznie za
m knięcie list adw okatów  i aplikantów  adwokackich dla kandydatów  
narodow ości żydowskiej.

3. W skazana wyżej zasada przyjęta być pow inna rów nież za podstaw ę 
norm ow ania dopływ u m łodzieży na w ydziały praw ne Uniw ersytetów .

4. Nowe praw o o ustroju adw okatury zawierać powinno przepisy, które, nie 
naruszając zasady sam orządu i wybieralności władz samorządowych, dawałyby 
skuteczne gwarancje niezwłocznego zapewnienia zdecydowanej większości we 
wszystkich władzach sam orządu adwokackiego dla adwokatów Polaków.

III.

Osiągnięte, w  imię walki o polskość adw okatury  i jej wysoki poziom , 
zjednoczenie adw okatów  Polaków w  „Zw iązku A dw okatów  Polskich" m usi 
być stale rozszerzane, um acniane i utrw alane, by stw orzyć spójnię ad 
w okatury polskiej tak m ocną i trw ałą, że nic jej rozbić nie zdoła.

2. Członkom  Zw iązku A dw okatów  Polskich nie wolno podejm ow ać się 
obow iązków  patronów  wobec aplikantów  adwokackich Żydów.

W imię troski o polskość adw okatury  do zakazu tego pow inni się za
stosować wszyscy w ogóle adw okaci Polacy.

3. Podniesienie adw okatury  polskiej na najw yższy poziom  etyki chrześ
cijańskiej i godności stanu, tudzież zajęcie przez nią należnego stanow iska
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w społeczeństw ie m usi być nadal stałym  dążeniem  Zw iązku A dw okatów  
Polskich, przedm iotem  jego prac i wysiłków .

Jednym  ze środków  w tym  kierunku pow inno być w zm ożenie działalności 
sądów  koleżeńskich Związku.

4. N ależyta opieka nad  polską m łodzieżą adw okacką m usi być stałym  
zadaniem  Zw iązku A dw okatów  Polskich i jego członków.

Stworzenie kasy sam opom ocy koleżeńskiej w  łonie Zw iązku A dw okatów  
Polskich dla popierania polskiej m łodzieży adwokackiej p rzy  tw orzeniu 
now ych placów ek pracy zawodowej oraz dla popierania w ydaw nictw  o za
gadnieniach adw okatury  polskiej -  jest koniecznością".

Uchw ały powyższe, nadane w  dn iu  9 maja popołudniu  przez „Polskie 
Radio", zostały, bądź w  pełnym  brzm ieniu bądź w  streszczeniu, zam iesz
czone w e wszystkich bodaj organach prasy codziennej w  Państw ie.

t
Udział adwokatury w  zbiórce 

na Fundusz Obrony Narodowej

Objętą program em  Zjazdu spraw ę udziału  adw okatury  w  zbiórce na 
Fundusz O brony Narodowej zreferow ał krótko w  drugim  dniu  obrad Wice
prezes Z. A. P. Leon N ow odw orski, poczem  pow zięta została uchw ała 
następująca:

„Zjazd Zw iązku A dw okatów  Polskich, 
mając na uw adze,

że w  r. 1936 z inicjatywy Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów  Rzeczypos
politej Polskiej zorganizow ana została zbiórka na Fundusz O brony N arodo
wej w śród całego praw nictw a polskiego i że do jej akqi przystąpił od 
pierwszej chwili Zw iązek A dw okatów  Polskich;

że w  akqi powyższej bierze rów nież udział N aczelna Rada Adw okacka, 
która ustaliła dla wszystkich wogóle adw okatów  norm y składek, zależne od 
dochodu;

że w  dobrow olnym  opodatkow aniu  się całego praw nictw a polskiego na 
cele obrony naszego Państw a przed  zew nętrznym i w rogam i nie może 
zabraknąć żadnego członka Zw iązku A dw okatów  Polskich,

w z y w a
wszystkich członków Zw iązku, aby -  choćby z najw iększym  wysiłkiem  

-  wpłacili swe składki na Fundusz O brony Narodowej w edług  norm, 
ustalonych przez Naczelną Radę A dw okacką".
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W kw estii kodyfikacji norm  
adwokackiej etyki zawodowej

W zw iązku z zam ieszczeniem  w N r 11 Palestry z r. 1936 tekstu rum uńs
kiego kodeksu adwokackiej moralności zawodowej, w  Sekcji Zawodow ej 
Sem inarium  A plikantów  A dw okackich przy Radzie Adwokackiej w  W ilnie 
odbyła się pod przew odnictw em  p. Dziekana St. Bagińskiego, dyskusja na 
tem at ew entualnego skodyfikow ania norm  m oralności zaw odow ej dla ad 
w okatury  polskiej. Tezy autorów  tej dyskusji zostały streszczone w N r 6 
W ileńskiego Przeglądu Prawniczego.

W dyskusji podn iesiono  zagadnienie , czy jest w skazane i celow e u k ła 
dan ie  nakazów  m oralnych  w  system  p rzep isów  p raw a pozytyw nego.

„Streszczając pow yższe w yw ody  -  czytam y w  artyku le  -  należy  w y p o 
w iedzieć się przeciw ko pom ysłow i skodyfikow ania  norm  adw okackiej 
etyki zaw odow ej, gdyż kodyfikacja taka zafiksow ałaby  jedynie pew ien  
m in im alny  poziom  etyczny postępow ania , nie dając jednocześnie żadnego  
im p u lsu  do w znoszen ia  się nad  poziom , m ogłaby zaw ierać tylko n iektóre 
p rzep isy , nie norm ując szczegółow o całokształtu  w ielobarw nej i bogatej 
działalności zaw odow ej adw okata  i całkow icie rozm inęłaby  się z celem, 
k tó rem u  m a służyć. Lepiej więc, aby norm a etyki zaw odow ej była żyw a, 
choć n iep isana  i aby żyw e poczucie etyczne uzgadn ia ło  działan ie  zaw o d o 
we adw okata  z jego szczytnym i zadan iam i, jako rzecznika p raw a i s łu sz 
ności.

W ypowiadając się przeciw ko kodyfikacji, uznajem y jednak za bardzo 
pożądane opracow anie zasad postępow ania w  poszczególnych dziedzinach 
życia zaw odow ego (stosunek do sądu, do kolegiów, do klientów  itp.) na 
podstaw ie ogólnie przyjętych w  życiu korporacyjnym  poglądów , uchw ał 
i zaleceń organów  adw okatury  oraz orzecznictwa dyscyplinarnego z poda
niem  należytego um otyw ow ania poszczególnych zasad. Oczywiście praca 
taka m iałaby na celu jedynie danie przeglądu kulturalnego i etycznego 
dorobku stanu adw okackiego i stałaby się cennym  drogow skazem  dla 
członków palestry, jednak bez pretensji do w yczerpania i norm atyw nego 
uregulow ania przedm iotu. W tym  zakresie zbiór taki niew ątpliw ie spełniłby 
swoje pożyteczne zadanie". (...)
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Saw eliusz Lewitan 

Sąd nad sprawiedliwością w  literaturze pięknej

I.

Kto zanurzał w zrok w  błękitne w ody literatury pięknej, w idział w  nich 
nietylko odbłysk gwiazd, nietylko grę kolorów  i linij: w idział ludzkie 
postacie, śledził losy człowieka i społeczeństwa. L iteratura była zawsze 
nietylko źródłem  w rażeń estetycznych. Obok socjologii i psychologii jest 
jednym  ze środków  poznania życia zbiorow ego i indyw idualnego. Ten 
sztuczny a cudow ny świat, który się literaturą piękną zowie, jest zarazem  
wielkim  eksperym entem , dokonanym  nad ludźm i i ich urządzeniam i, dla 
zbadania istoty i wartości społeczeństwa ludzkiego. Dlatego literatura zaw ie
ra nie tylko obraz, lecz także krytykę, a nieraz i program  napraw y rzeczyw is
tości.

By w ynik eksperym entu literackiego należycie ocenić, trzeba jednocześnie 
znaleźć się w  roli historyka literatury i fachowca tej dziedziny życia, która się 
na warsztacie literackim  znajduje. Polityk i lekarz, historyk i psycholog, jeśli 
pragną skorzystać z danych literatury pięknej dla pogłębienia swej w iedzy 
fachowej, pow inni zapoznać się z osobliwościami m etody artystycznej i w a
runkam i pow stania dzieła literackiego, m uszą zdać sobie spraw ę z charak
teru dzieła, z intencji autora. Ci natom iast, co w iedzę o życiu i znajomość 
poszczególnych zagadnień społecznych czerpią z u tw orów  literackich -  a do 
tych właśnie ludzi należy przede w szystkim  szeroki ogół m iłośników  litera
tury  pięknej -  pow inni w ysłuchiw ać głosu fachowców, by należycie ocenić 
słuszność konstrukcji artystycznych.

Praw o i sąd, strony, obrońcy i sędziow ie znaleźli się także w  w ielkim  
laboratorium  literatury  pięknej. Pisarze różnych narodów  i różnych czasów  
zajm owali się zagadnieniem  w ym iaru  spraw iedliw ości ludzkiej. „N ęd z
nicy" W iktora H ugo, „W ina i kara" Dostojew skiego, „B oston" Sinclaira, 
„A m erykańska traged ia" Drejsera, „M łyn spraw iedliw ości" Lothara 
M ullera, naw et Pitigrillego, „M ężczyzna szuka m iłości" -  oto kilku 
au torów  i kilka tytułów , przypadkow o i bez system u dobranych, nazw iska 
pisarzy  z rozgłosem , mniej lub więcej zasłużonych, z k tórych każdy 
zagadnienie w ym iaru  spraw iedliw ości uczynił głów nym  tem atem  dzieła 
literackiego. Pośród u tw orów  tych nie w ym ieniłem  jednak pięciu, które 
stanow ią podstaw ę pracy niniejszej -  bodajże najlepszych, najbardziej 
charakterystycznych, tw orzących jedną całość, um ożliw iających pew ną
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konstrukqę, jeżeli chodzi o odpow iedź na zasadnicze pytanie, które pragnę 
postaw ić i które chciałbym  rozstrzygnąć: jak reaguje litera tu ra  piękna na 
p raw o i sąd?

Otóż przede w szystkim  -  czy m ożna wogóle mówić o stosunku do praw a 
literatury pięknej jako jednej określonej całości -  czy nie należy raczej 
odróżniać stosunek do praw a Tołstoja, Shakespeara i t.d.? Zobacz} my, że 
właśnie literatura piękna niezależnie od osoby jej przedstawiciela stale 
w  określony sposób reaguje na zasady i u rządzenia praw ne. Inne są zagad
nienia, które każdy z pisarzy podnosi, z innej strony każdy autor do tego 
sam ego przedm iotu  się zbliża, ale reakq'a literacka jest w e wszystkich 
w ypadkach jednakow a. M ała w ędrów ka, jednocześnie praw nicza i literacka, 
w  granicach, zakreślonych utw oram i Shakespaera, Tołstoja, Franęa, Kleista 
i W asserm anna, pow inna nas o tym  przekonać. Słuszność zaś spostrzeżeń 
niniejszych spraw dzi czytelnik, analizując inne u tw ory literackie, z których 
niektóre zostały już powyżej wym ienione. (...)

?
Jubileusz mecenasa Dobrosława K leyny

W dniu  29 maja r. b. odbył się w  Piotrkowie obchód rzadkiego i pięknego 
jubileuszu: sześćdziesięciolecia pracy zawodowej adw okata Dcbrosława 
Kleyny, członka Izby Adwokackiej W arszawskiej.

Dobrosław  Kleyna urodził się dnia 15 sierpnia 1851 r. w  Płocku Już jako 
młodzieniec, nim  został adw okatem , stał się obrońcą -  obrońcą m owy 
ojczystej: gdy w  1869 r. był w  ostatniej klasie gimnazjalnej w  Płocku, władze 
rosyjskie w ydały rozporządzenie, aby w ykłady religii i codzienne modlitwy 
w  klasach odbyw ały się po rosyjsku; jako w yraz protestu  Kleyna zainicjował 
strajk szkolny, który ogarnął w net całe gimnazjum . Rozpoczęły się areszty 
i w ydalania uczniów, ale ostatecznie rozporządzenie, które strajk wywołało, 
zostało cofnięte.

Zaraz po otw arciu w  W arszawie U niw ersytetu Kleyna wstąpii doń na 
W ydział Praw ny, gdzie m iał profesorów  i kolegów jeszcze ze Szkoły Głów
nej. U kończyw szy uniw ersytet w  1874 r. przez dw a lata był aplikantem 
w  Sądzie Polskim. Jako początkujący adw okat, pracow ał w  b. Banku Polskim 
w  w ydziale procesów  i depozytów  sądowych, lecz stanow isko to Dorzucił, 
gdy Bank Polski przekształcono na kantor rosyjskiego Banku Państwa i oddał 
się wolnej praktyce adwokackiej z początku w  W arszawie, a potem  w  Piotr
kowie. Zajęcia zaw odow e nie w yczerpyw ały nigdy jego działalności; w  dobie 
ucisku narodow ego na placów kach pracy społecznej, które bądź sam tw orzył 
w  zakresie, na  który pozw alały ówczesne w arunki, bądź do który :h p rzy 
stępow ał, był stałym  obrońcą polskości przed  obcym uciskiem. Założył
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i przez szereg lat p row adził w  Piotrkowie Tow arzystw o W zajemnego Kredy
tu; założył Tow arzystw o G im nastyczne „Sokół", w  którym  jako długoletni 
prezes podtrzym yw ał stale ideę miłości Ojczyzny i karnego w ychow yw ania 
m łodego pokolenia, jako nieodzow ny w arunek  walki o wolność; założył 
Tow arzystw o Cyklistów, którego był długoletnim  prezesem , a które stało się 
ośrodkiem  życia tow arzyskiego społeczeństw a polskiego z całej okolicy; był 
jednym  z założycieli Tow arzystw a M uzycznego, był w iceprezesem  Tow arzy
stw a Dobroczynności i w  dobie, gdy było to zabronione, uzyskał zezwolenie 
urządzenia na dochód Tow arzystw a cyklu odczytów  publicznych w  polskim  
języku, które zorganizow ał.

W 1905 r., gdy rozpoczęto w prow adzanie języka polskiego do sądów 
i urzędów  gm innych, Dobrosław  Kleyna, jako właściciel podów czas m ajątku 
ziem skiego w  Płockim, jeden z pierw szych w ziął w  tej akcji udział; za
prow adziło  go to do więzienia w  Płocku i kazam atów  w M odlinie, gdzie 
przebył pół roku.

Po odzyskaniu  wolności był współzałożycielem  Tow arzystw a Szkoły Śred
niej, mającego na celu utrzym yw anie pryw atnych szkół polskich.

Jako adw okat pozyskał opinię dobrego, św iatłego i pow szechnie szanow a
nego praw nika cywilisty. Kilkakrotnie brał udział w  obronach kam o-poli- 
tycznych.

W głośnym  w 1911 r. procesie Macocha, Dobrosław  Kleyna, mający już 
w ów czas za sobą długi szereg lat praktyki adwokackiej, w yznaczony został 
obrońcą z urzędu . Był to proces niezw ykły i obrona niezwykła. Wieść
0 zabójstwie, popełnionym  w  m urach klasztoru, w strząsnęła opinią publicz
ną, a rząd rosyjski zam ierzał pochopnie w ykorzystać tę zbrodnię, jako 
pretekst do zam knięcia klasztoru Jasnogórskiego, którego dzieje i tradycja tak 
wielką w  życiu religijnym  i narodow ym  Polski odgryw ały rolę. N a rozpraw ę 
sądow ą w ydelegow any został specjalnie z Petersburga w icedyrektor D epar
tam entu  M inisterstw a W yznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Kleyna 
doskonale zrozum iał to znaczenie procesu i wynikającą stąd  swą ciężką
1 odpow iedzialną rolę obrońcy: m usi sum iennie, rzetelnie bronić przestępcy, 
ale m usi zarazem  bronić klasztoru; m usi wykazać, że z przestępstw a jedno
stki nie m oże paść cień na klasztor cały; m usi przekonać, że klasztor sam  na 
zbrodnię zareagow ał, odrodził się, w ybrał now y zarząd, zaprow adził w zoro
w y ład  i kult religijny. To swe podw ójne zadanie obrony m ecenas Kleyna 
spełnił z w ielkim  talentem  i z w ielką godnością. I gdyby w  swej praktyce 
adwokackiej m iał tylko tę jedną obronę, w ystarczałaby sam a przez się, aby go 
zaliczyć do adw okatów  wielkiej miary.

W ypadki wojny światowej zagnały Dobrosław a Kleynę do Petersburga; 
przez cały czas, gdy z m usu tam  pozostaw ał, nie szczędził swej pracy 
w  Centralnym  Komitecie Obyw atelskim  opieki nad  licznymi rzeszam i Pola
ków -  w ygnańców.

W czasie rewolucji bolszewickiej zdołał powrócić do Piotrkow a i w net
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podjął się tu  obowiązków prezesa kom itetu ratunkow ego dla najbiedniej
szych.

Od pierwszej chwili, gdy adw okatura w  odrodzonej Polsce pozyskała 
sam orząd, adw. Dobrosław Kleyna stale i żyw o interesuje się jego spraw am i; 
od lat dw unastu  bez przerw y jest w  Piotrkowie Delegatem  Rady Adw okac
kiej w  W arszawie; te swoje obowiązki pełni zawsze z w ielkim  um iłowaniem , 
taktem , sum iennością i godnością, podobnie, jak zaw sze pełnił wszelkie swe 
obow iązki zaw odow e i obywatelskie. (...)

t
U dzielenie porady, naruszającej obow iązki i prawa adwokata

U dzielenie klientow i porady, zmierzającej do sztucznej zm iany forum  
sądow ego, stanow i wykroczenie.

S.D.O. 17.1.1937 r. Nr. spr. 145/36.

G odność stanu. Zakaz przyjmowania spraw na korytarzach 
bezpośrednio przed rozprawami

Przyjm ow anie spraw  na korytarzach sądow ych bezpośrednio przed roz
praw am i godzi w  pow agę adw okatury.

S.D.O. 20.IX.1936 r. Nr. spr. 112/36.

G odność stanu. O bowiązek m ówienia prawdy

O bow iązkiem  adw okata, jako w spółczynnika w ym iaru  spraw iedliw ości, 
jest m ów ić praw dę bez żadnych zaciem nień i odchyleń; zaufanie do stanu 
adw okackiego opiera się w  znacznej m ierze na tym  w łaśnie obow iązku 
i sprzeczne z nim  zachow anie się adw okata traktow ać w ypada, jako przew i
nienie. Dotyczy to w  szczególności obow iązku świadczenia przed  sądem .

S.D.O. 20.IX.1936 r. Nr. spr. 102/36.

Powaga stanu. Nienaganna forma obrony

Jednym  z zasadniczych obow iązków  adw okata jest um iejętność pogodze
nia najsum ienniejszej obrony z nienaganną formą.

S.D.O. 21.XI.1936 r. Nr. spr. 127/36.

Art. 24 P.u.a. W olność słowa

Użycie w yrazu „insynuacja" nie w  zam iarze dotknięcia kolegi-przeciw- 
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nika, lecz jedynie dla określenia sam ego zarzutu , nie jest jeszcze w ykrocze
niem, zasługującym  na represję.

S.D.O. 19.DC.1936 r. Nr. spr. 92/36.
Ustawa o Święcie N iepodległości

Art. 1 ustaw y z dnia 23 kwietnia r.b. (Dz. U. Nr. 33 poz. 255) głosi, że dzień  
11 listopada, jako rocznica odzyskania przez N aród Polski niepodległego 
bytu państw ow ego i jako dzień po w sze czasy zw iązany z wielkim  im ieniem  
Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego W odza N arodu w  w alkach o wolność 
Ojczyzny -  jest uroczystym  Świętem Niepodległości.

Z Rady Adwokackiej w  Warszawie 

Rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
(Protokół posiedzenia Rady Adwokackiej z dn. 18 maja 1937 r. § 1).

Dziekan zakom unikow ał, że z okazji dwuletniej rocznicy śmierci M arszał
ka Józefa Piłsudskiego Prezydium  Rady Adwokackiej obecne było w  dn iu  12 
maja r.b. na odpraw ionym  w K atedrze uroczystym  nabożeństw ie, a następ
nie -  w godzinach przeznaczonych w  program ie uroczystości dla sam orządu 
gospodarczego i zaw odow ego -  złożyło w  im ieniu Rady Adwokackiej 
w W arszawie wieniec u stóp w ystaw ionego w  tym  dniu  na tarasie pałacu 
belw ederskiego pom nika M arszałka.

?

Sprawa o fundację ś.p. Fr. Kotermanowiczowej

Zm arła w  W arszaw ie w  1929 r. ś.p. Franciszka Koterm anowiczow a tes
tam entem  w łasnoręcznym  zapisała swój dom  w  W arszawie przy ul. Chm iel
nej 23 Radzie Adwokackiej w  W arszawie, jako fundację wieczystą na 
zapom ogi dla biednych praw ników  na dalsze kształcenie się. Rada A d
wokacka zapis pow yższy przyjęła, opracow ała odpow iedni statut fundacji 
i uzyskała jego zatw ierdzenie przez M inistra W yznań Religijnych i O św iece
nia Publicznego w  d. 1 lutego 1930 r.

W edle tego sta tu tu  dochody z m ajątku fundacji obracane będą, zgodnie 
z intencją testatorki, na zasiłki, na kontynuow anie studiów  lub w ydaw nictw  
w łasnych prac dla niezam ożnych Polaków, obywateli Rzeczypospolitej Pol
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skiej, k tórzy kończą, bądź ukończyli już stud ia  praw nicze i zamierzają się 
poświęcić nauce praw a. Zarząd fundacji spraw uje Rada A dw okacka w  W ar
szawie, która celem bezpośredniego zaw iadyw ania majątkiem  fundacji może 
wyłonić ze swego grona kom itet pod przew odnictw em  Dziekana.

W m arcu 1930 r. spadkobiercy Zmarłej w ystąpili do Sądu Okręgowego 
w  W arszaw ie o uznanie w spom nianego testam entu  za niew ażny; Sąd Okrę
gow y pow ództw o oddalił, ale Sąd Apelacyjny orzekł niew ażność testam entu. 
W skutek skargi kasacyjnej Rady Adwokackiej w  W arszawie Sąd Najwyższy 
w yrok Sądu Apelacyjnego uchylił, w  w yniku czego spraw a była rozpo
znaw ana ponow nie przez Sąd Apelacyjny, k tóry wyrokiem  z dnia 7-21 maja 
1937 r. zatw ierdził w yrok Sądu Okręgowego, oddalający pow ództw o suk
cesorów.

W czasie pow yższego procesu nad  zapisaną na rzecz fundacji nieruchom o
ścią był ustanow iony sekw estr sądowy. N ie jest jeszcze w iadom ym , czy 
strona pow odow a w niesie skargę kasacyjną, czy jej zaniecha.

Na posiedzeniu  w  dniu  25 maja r.b. Rada A dw okacka w  W arszawie 
uchw aliła w yrazić gorące podziękow anie w szystkim  adw okatom  -  członkom 
Izby, którzy w  procesie pow yższym  w ystępow ali bezinteresow nie w  imieniu 
Rady Adwokackiej*, w  szczególności zaś i zw łaszcza członkowi Rady ad w. 
Feliksowi Zadrow skiem u, który spraw ę prow adził od początku aż do ostat
niej chwili, a którego wielkiej, ofiarnej pracy i energii zaw dzięczać należy, 
niew ątpliw ie, tak pom yślny w ynik procesu.

A dw . F. Zadrow ski oświadczył, że m iał jak najgłębsze przekonanie o słusz
ności bronionej spraw y, a podnietą w  pracy i w  obronie była m u zawsze 
myśl, że w  razie u trzym ania testam entu i stworzonej nim  fundaq i w  mocy, 
stołeczna Rada A dw okacka rozporządzać będzie środkam i, pozwalającym i 
na odpow iednie w spieranie i kształcenie m łodych praw ników  polskich, tj. na 
akqę tak bardzo  potrzebną i pożyteczną.

?
Przekazanie insygniów  D ziekanow i W ydziału Prawa 

Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego

W dniu  4 listopada r. b., w  audytorium  now ego gm achu W ydziału Praw a 
U niw ersytetu Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość w ręczenia przez 
D ziekana Rady Adwokackiej w  W arszawie Leona N ow odw orskiego insyg
niów  w ładzy, tj. łańcucha i berła, Dziekanow i W ydziału Praw a U niw ersytetu 
prof. R. Rybarskiem u.

* Bolesław Bielawski, Wacław Brokman, Ludwik Domański, Stanisław Janczewski, Stanisław Szczepań
ski, Feliks Zadrowski.
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Na uroczystości obecni byli p.p.: W icem inister Sprawiedliwości prof. A. 
Chełm oński, Pierw szy Prezes Sądu Najwyższego L. Supiński, D yrektor 
D epartam entu  M inisterstw a W yznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
prof. A leksandrowicz, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej L. Dom ański, 
członkowie w ładz adw okackich i ciała profesorskiego, oraz liczni p rzed 
stawiciele sądow nictw a i p rokuratu ry , prezesi stow arzyszeń praw niczych 
i redaktorzy prasy praw niczej w  W arszawie. Ławki zajęte były przez 
studentów . N a pod ium  zasiedli: J.M. Rektor U niw ersytetu prof. d r  A n
toniewicz, D ziekan Rady Adwokackiej Leon N ow odw orski i D ziekan W y
działu Praw a prof. Rom an Rybarski.

Uroczystość zagaił J.M. R ek tor prof. A ntoniew icz, witając serdecznie 
przybyłych, podkreślając charakter i wielkie znaczenie uroczystości i w  kró t
kich słow ach przedstaw iając pochodzenie insygniów  uniwersyteckich.

D ziekan  Leon N ow odw orsk i w ygłosił następujące przem ów ienie:

Magnificencjo,
Panie Dziekanie W ydziału Prawa,
Prześw ietna Rado W ydziału!

Z racji zajmowanego stanow iska Dziekana Rady Adwokackiej w  W arszawie 
przypadł mi w  udziale zaszczyt nie lada: przekazania Uniwersytetowi Józefa 
Piłsudskiego insygniów dla Dziekana W ydziału Prawa -  w w ykonaniu 
zamiaru, który już przed piętnastu laty pow stał w śród adw okatury w arszaw s
kiej, który następnie przyjęty został przez szerokie koła stołecznego praw nict- 
wa, ale którego urzeczywistnienie tak bardzo się odwlekło.

W szakże „lepiej późno -  niż n igdy" m ów i polskie przysłowie.
W 1922 r. Rada A dw okacka w  W arszaw ie w ezw ała adw okatów  -  człon

ków Izby do składek dobrow olnych na ufundow anie berła dla Dziekana 
W ydziału Praw a U niw ersytetu W arszawskiego; w ezw anie znalazło zrozu
mienie należyte i oddźw ięk żywy; składki poczęły napływ ać obficie. (...)

Na łańcuchu dziekańskim  u  dołu widnieją dw ie postaci -  symbole:
ze strony lewej -  popiersie Cesarza Justyniana, wielkiego kodyfikatora 

praw a rzym skiego -  w  dobie, gdy było już tak obfite i rozw inięte, że raczej na 
przerost cierpiało -  który do w ykonania dzieła kodyfikacji pow ołał w łaśnie 
w ybitnych profesorów  praw a i adw okatów ;

ze strony prawej -  popiersie naszego króla Kazimierza W ielkiego, którego 
„Statut W iślicki" był zaczątkiem  zmierzającej do ujednostajnienia kodyfikacji 
ówczesnych p raw  polskich, a zarazem  ich reform y w  duchu potrzeb czasu; 
który rozum iał, że ugruntow anie  w  Państw ie porządku, opartego na po 
słuszeństw ie praw u, nie m oże być dokonane w ładzą sam ego Króla, bez 
w spółdziałania społeczeństw a, który w  tej m yśli u fundow ał (w r. 1364) 
w  Krakowie pierw szą naszą Akadem ię, pośw ięconą w łaśnie głów nie nauce
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praw a, bo aż osiem katedr tego przedm iotu  Wielki Król ustanow ił i hojnie 
uposażył, a obok praw a kanonicznego obejmowały one Kodeks Justyniana.

Pom iędzy tym i dw iem a postaciam i -  na tarczy -  miecz i waga.
Miecz, o którym  pisał Kochanowski:

„Miecz praw a bow iem  złem u tylko srogi,
N iew innem u w  sum ieniu nie uczyni trw ogi".

W aga -  symbol w ym iaru spraw iedliw ości, której podstaw ą w życiu 
państw ow ym  może być tylko poszanow anie i stosow anie praw a.

U dołu nie wym agający w ykładu napis: „Jus suum  cuique".
N a berle dziekańskim , używ anym  w szczególności p rzy  prom ow aniu 

doktorów  praw a -  postać Tem idy z opaską na oczach.
Ktoś złośliwy pow iedział kiedyś, że dobrze jest, iż bogini spraw iedliw ości 

m a zaw iązane oczy, bo by się zm artw iła, w idząc, co z nią św iat wyrabia.
Ale przecież w łaśnie zadaniem  praw ników  w państw ie jest stałe dążenie 

i baczenie, iżby oparta na praw ie i w  im ieniu praw a w ym ierzana spraw ied
liwość z zarzutem  takim  nigdy się spotkać nie mogła.

Magnificencjo!
Raczy M agnificenqa przyjąć z rąk moich te insygnia.
Magnificencjo, Panie Dziekanie, Prześw ietna Rado W ydziału,
zechciejcie ten skrom ny dar adw okatury  i w  ogóle praw nictw a polskiego 

potraktow ać tak właśnie, jak był pom yślany.

T
W spom nienie pośmiertne 

LEON OKRĘT

Był człowiekiem, w  którym  zacierała się granica zalet i przyw ar. Jego 
przyw ary  były raczej zaletami, tak jak zalety w ydaw ać się m ogły przyw ara
mi. Braliśmy go przeto zawsze takim, jakim był. W łaśnie z tym i jego zaletam i 
i z tym i przyw aram i. O d pierwszej chwili, gdy zjawił się po latach tułaczki na 
stołecznej sali sądowej, aż do ostatka, do ostatniej niem al chwili ziemskiej 
jego w ędrów ki. -  Nie dzielił go nigdy od otoczenia dystans odległości. Nie 
kroczył nigdy na koturnach. Lata dośw iadczeń (jak bardzo  ciężkich) nie 
zam ąciły jego w rodzonej pogody i nie przeżarły go nigdy rdzą goryczy. 
Płonął w  nim  zawsze, zdaw ało się, niew ygasły ogień energii i w iecznie 
m łodego zapału. Energia i zapał decydow ały o jego duchowej postawie. 
Ludzie m łodzi tracili przy  nim  z w idoku jego siwą głowę, rów nali z nim  się, 
albow iem  na świat m iał pogląd jednaki z nimi. Nie w iedział i nie rozum iał 
nigdy, co niesie za sobą -  „za późno". N a rum ow iskach straconych nadziei 
i zachodów , ufnie w ypatrując dzień jutrzejszy, w ydźw igał now y trud . 
-  D zień dzisiejszy istniał dlań po to, ażeby mocować się z nim  o Jutro. Kiedy
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zaś Jutro nadeszło, niosąc rozczarow ania i brutaln ie depcząc złudzenia, nie 
przestaw ał wierzyć, iż to trw a tylko Dzisiaj. Ludzie odeń starsi lub m u rów ni 
podziw iali gorejącą w  nim  młodość. Sprzęgało ich w spólne i dalekie wej
rzenie wstecz, ale dzieliło jego pełne w iary spojrzenie w  przód.

Był do ostatka m łodym  w śród odchodzących i rów nym  w śród idących. 
Tkwiła w  nim  zaw sze przeogrom na żądza poznania. Sięgał nie tylko w zw yż, 
ale docierał w ytrw ale i dociekliwie, głęboko, w  najdalsze pokłady i złoża.

Praw o -  H istoria -  L iteratura -  Filozofia -  M uzyka. Do każdej z tych 
dziedzin się zbliżał, m ocow ał z nimi i w chłaniał żarliw ie do swojej jaźni ich 
treść. Cechował go zapał odkrywcy: jego w iara i ufność w  osiągnięcia.

N iew iadom o było nigdy, co bardziej w  nim  podziwiać: czy w iarę i żar
liwość obrońcy, czy wrażliw ość estety, czy chłodny um iar krytyka? Budziła 
podziw  chęć jego w nikania w  każde zdarzenie i w  każde zjawisko, talent 
w  przysw ajaniu i um iejętność w  przedstaw ianiu  w łasnych doznań i przeżyć.

W nosił te w szystkie właściwości na salę sądow ą, gdy w  czarnym  naszym  
stroju w ypadło  m u dow odzić swojej racji. W ierzył w  nią zawsze, p rzeżyw ał 
ją głęboko, zespalał się z nią i identyfikował. -  Głębokie znaw stw o literatury  
pięknej kroczyło za nim  jak w ierny cień. I kiedy przem aw iał, duch jej błąkał 
się za jego żyw ym  słowem. (...)

W  tekstach  zach o w a n o  o ryg in a ln ą  p iso w n ię
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