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Verba movent exempta trahunt. Ta sentencja najlepiej charakteryzuje różnicę 
pomiędzy sposobem poznawania dziejów adwokatury na ziemiach czeskich przedtem, 
zanim czescy adwokaci uzyskali możność -  dzięki kontaktom izby praskiej i Naczelnej 
Rady Adwokackiej w Warszawie -  bliższego zaznajomienia się z polską literaturą na 
ten temat, a metodą stosowaną obecnie. Należy podkreślić, że w okresie komunizmu 
-  inaczej niż w Polsce -  na ziemiach czeskich brak było jakichkolwiek publikacji 
poświęconych historii adwokatury. Celem niniejszego artykułu jest zatem ukazanie, co 
się w Czechach udało w ciągu ostatnich lat na tym polu zdziałać i co należy pilnie 
uczynić w najbliższym czasie. Jego opublikowaniu przyświeca także nadzieja, że 
wobec wielu punktów stycznych w dziejach stanu adwokackiego w obydwu naszych 
krajach może się on stać przyczynkiem do rozszerzenia współpracy polskich i czeskich 
autorów.

Osoby interesujące się dziejami ad
wokatury na ziem iach czeskich dys
ponowały przed rokiem 1987 na poły 
zapom nianą i dość trudno dostępną li
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teraturą okresu międzywojennego. La
ta 1848-1948 nie doczekały się histo
rycznej syntezy. Czas po przewrocie 
lutowym 1948 roku przyjęło się uwa
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żać za okres współczesny w dziejach 
palestry.

Obecnie badacze tematu mają do dys
pozycji zbiór informacji o dziejach ad
wokatury od roku 1848, dwie starsze 
prace poświęcone dziejom zawodu, 
zbiór przepisów prawnych z lat 
1868-1994, regulujących funkcjonowa
nie adwokatury oraz serię artykułów pra
sowych na ten temat. Krąg autorów za
jmujących się tymi zagadnieniami jest 
ciągle stosunkowo wąski, dlatego też
-  mimo że prace ciągle posuwają się 
naprzód -  nie należy oczekiwać rych
łego ich zakończenia.

Pozytywnie należy ocenić dążność do 
stworzenia -  pod auspicjami Czeskiej 
Izby Adwokackiej -  grupy adwokatów, 
historyków i archiwistów, którzy po
święciliby się tym zagadnieniom w spo
sób systematyczny. Należytą formą 
opracowania tematu byłoby jednak pod
niesienie badań na poziom uniwersyte
cki. Można założyć, że wykłady z histo
rii adwokatury są w stanie wzbudzić 
wśród słuchaczy tak duże zainteresowa
nie, iż przedmiot ten może posłużyć 
studentom za temat prac dyplomowych 
czy doktorskich. Niezależnie od tego 
wypada zadbać, aby przynajmniej mini
malna znajomość dziejów palestry była 
wymagana na egzaminach adwokac
kich.

Główną platformą publikowania prac 
z zakresu dziejów adwokatury jest i nie
wątpliwie powinien pozostać „Bulletin 
advokacie” . Dobrze byłoby, gdyby 
oprócz opracowań rdzennie czeskich 
odnotowywano w nim również dzieła 
obcych autorów traktujące o historii 
palestry. „Biuletyn” powinien by
-  oprócz reedycji dawnych opracowań 
z dziejów adwokatury i gromadzenia

drobnych prac na ten tem at oraz poda
wania danych bibliograficznych -  dru
kować także zapisy rozmów i pam ięt
niki wybitnych adwokatów, ich potom 
ków, członków rodzin czy współpraco
wników.

Oprócz zamiaru długofalowego, któ
rym jest opracowanie syntezy dziejów 
czeskiej adwokatury, doraźnie stają 
przed badaczami tych problemów trzy 
najpilniejsze cele, które można byłoby 
określić następująco:
• z punktu widzenia de lege ferenda  i de 

lege lata na pierwszym miejscu nale
żałoby postawić dogłębne poznanie 
norm prawa o adwokaturze i wewnęt
rznych regulacji rządzących stanem 
adwokackim w przeszłości; należy tu 
zaliczyć także studium właściwych 
dla poszczególnych okresów history
cznych zasad etyki oraz socjologii za
wodu

• na pograniczu historii prawa i historii 
poszczególnych instytucji oraz socjo
logii usytuować należy dzieje izb ad
wokackich jako organizacji samorzą
du zawodowego; działalność owych 
izb, jak również aktywność rozmai
tych stowarzyszeń adwokackich i pra
wniczych może stać się przedmiotem 
badań nawet dla osób nie mających 
prawniczego przygotowania

• trzecim tematem jest niewątpliwie 
ogromna sfera zawodowej, ale i poza- 
zawodowej aktywności adwokatów; 
mieszczą się w niej całe obszary dzia
łalności na niwie historycznej i kul
turalnej, a nawet taka społeczna ak
tywność, która z zawodem adwokac
kim nie ma nic wspólnego, jak  na 
przykład opisywanie sławnych w his
torii procesów.
Te z grubsza tylko zaznaczone prob
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lemy można byłoby dalej rozwijać. Wie
rzę zatem, że niniejsza krótka rekapitula- 
cja tematu będzie nie tylko zachętą do 
dyskusji o tym, co jeszcze należy uczy

nić, ale również przyczynkiem do oceny 
dotychczasowych dokonań.
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