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nicznych, m inistrem pełnomocnym w Japonii, posłem w Moskwie, a w
końcu ambasadorem w Waszyngtonie. Zginął podczas powstania warszaw
skiego dnia 22 sierpnia 1944 r. od wybuchu bomby.
Ogłosił drukiem: artykuł pt. „Obrony oskarżonych w sprawach poli
tycznych” („PsleŁtra”, Warszawa, styczeń— luty 1937, nr 1— 2), broszurę
„Ze wspomnień obrońcy” (Warszawa 1937) i „Wspomnienia ważkich okre
sów pracy” (Warszawa 1938).
Leo B e l m o n t (Leopold Blumental) (1865 — ok. 1940) 20, po ukoń
czeniu gimnazjum i Wydziału Prawa Uniw ersytetu Warszawskiego oraz
odbyciu praktyki, wykonywał zawód adwokata w Petersburgu, a następ
nie w Warszawie. Jednocześnie rozwinął działalność naukową, literacką
i publicystyczną. Bslm ont ogłosił drukiem m. in. studium , 0 życiu i dzie
łach Lwa Tołstoja” (1904), kilka powieści krym inalnych, trzy tom y poezji
i kilka nowel. Przełożył „Romantycznych” Rostanda (1899) i „Eugeniu
sza Oniegina” Puszkina (1902). Ogłaszał prace literackie na łamach wielu
czasopism polskich i rosyjskich. Od r. 1907 do r. 1913 redagował założone
przez siebie „Wolne Słow o” — postępowy tygodnik społeczny, polityczny,
literacki i naukowy.
Jako mówca sądowy pozostawił dwie publikacje: „O potrzebie eksper
tyzy psychologicznej” (Warszawa 1912) i „Sprawa pomiędzy dwoma tru
pami” (Warszawa 1925). Pierwsza z przytoczonych publikacji, oprócz
rozprawy polemicznej „Jak sądzono zwłoki Stasia Chrzanowskiego”, przy
tacza: m owę w sprawie Franciszki Bąkow^kiej o otrucie wygłoszoną przed
sądem w Warszawie w r. 1905, m owę wygłoszoną przed Sądem Wojennym
w Warszawie w r. 1906 i m owę w obronie B'gdanow ej, oskarżonej o znę
canie się nad dzieckiem, wygłoszoną w r. 1904 przed sądem w Peters
burgu.
Broszura pt. „Sprawa pomiędzy dwoma trupami” zaw era m. in. ob
szerną m owę Belmonta (jako oskarżyciela prywatnego) wygłoszoną przed
Sądem Okręgowym w Warszawie w r. 1924 w sprawie przeciw Adol
fowi Nowaczyńskiem u o zniesławienie treścią druku.
Do najwybitniejszych m ówców sądowych w drugiej połowie XIX w.
należy zaliczyć Włodzimierza Spasowicza, który wykonywał zawód ad
wokata w Rosji i tam występował w licznych procesach politycznych
i kryminalnych.
Włodzimierz S p a s o w i c z (1829— 1906)21 ukończył gimnazjum w Miń
sku, a Wydział Prawa Uniwersytetu w Petersburgu i tam też uzyskał
katedrę prawa karnego. Po ustąpieniu z niej w r. 1862, został adwoka
tem. W r. 1885 bronił Tadeusza Rechniewskiego w procesie proletariatczyków przed Sądem Wojennym w Warszawie. 22 Mowę wygłoszoną
w tym procesie zamieścił w zbiorze pt. „Siedem m ów sądowych” (Ber
lin 1900). Oprócz tych obron pozostawił w języku rosyjskim w zbioro
wym wydaniu „Pism ” (Petersburg 1889) 37 mów oraz dwie m owy w ję
zyku polskim, zamieszczone w „Dodatku” do czasopisma „Kraj”, któ
20 Gabriel K o r b u t : Literatura polska od początku do w ojny św iatow ej, tom
IV od r. 1864 do r. 1914, Warszawa 1931, str. 88—89.
11 Jan K o c z n u r : Włodzimierz Spasowicz, „Pa’estra”, luty 1960.
** Bernard S z a p i r o (Besem): Tadeusz R echniewski, W arszawa 1957; por.
także „Wspomnienia o Proletariacie”, Warszawa 1953.
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rego był założycielem .23 Stanisław Posner w artykule pt. „Mowy są
dowe W. Spasowicza”, zamieszczonym w „Gazecie Sądowej Warszaw
skiej” 24, przytoczył fragment
mowy wygłoszonej przez Spasowicza
w głośnym procesie o zabójstwo Czichaczowa.
Warto wspomnieć, że Teodor Dostojewski w powieści „Bracia Karamazow” uw iecznił Spasowicza w postaci adwokata Fietiukowicza, któ
rego oratorski pojedynek obrończy z prokuratorem stanowi arcydzieło
w literaturze światowej.
Spasowićz rozwijał wybitną działalność polityczną, społeczną, naukową
i publicystyczną. B ył członkiem Akademii Um iejętności w Krakowie.
Jego prace w języku polskim ukazały się w dziewięciu tomach zbioro
wego wydania „Pism” (tom I—'V III Petersburg 1892— 1903; tom IX
Warszawa 1908).
Aleksander Kraushar w pamiętniku pt. „Palesitra warszawska” (War
szawa 1919), zawierającym interesujące wspomnienia z lat 1866— 1876,
do rzędu w ybitnych m ówców zalicza adwokatów: Edwarda G r a b o w 
s k i e g o (1809— 1899), W incentego M a j e w s k i e g o , Antoniego R a d g o w s k i e g o , Zygmunta K r y s i ń s k i e g o , Kazimierza i Andrzeja
B r z e z i ń s k i c h , Dominika Z i e l i ń s k i e g o i w ielu innych.

» Petersburg. 13.11.1883, nr 7 i 30.IX.1890, nr 48.
81 Z dn. 19.XI., 26.XI. i 3.XII.1894 r. (nry: 48, 4a, 50).
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Jeszcze na łemał systemu szkolenia
aplikantów adwokackich
W numerze 10 „Palestry” z 1962 r. ukazał sią artykuł adw. Z. Krze
mińskiego postulujący zmianę regulaminu szkolenia aplikantów adwo
kackich. Przy całej swe;i wnikliwości wypowiedź tę charakteryzują
dwa zasadnicze mankamenty:
1) jest ona odzwierciedleniem indywidualnych poglądów adwokata-wykładowcy;
2) stanowi zbiór spostrzeżeń będących w ynikiem obserwacji zasad
niczo jednego tylko środowiska, m ianowicie środowiska warszaw
skiego.
Z tych względów w ydaje się m. zd. rzeczą celową, aby niektóre kw e
stie dotyczące szkolenia aplikanckiego otrzym ały dodatkowe cśw etlenie
również z punktu widzen.a samego aplikanta adwokackiego, w dodatku
pochodzącego ze środowiska spoza Warszawy. Jest bowiem rzeczą nie
wątpliwą, że blisko 120-osobowe środowisko aplikantów adwokackich
Izby warszawskiej etanowi zagadnien e samo w sobie, o tak przy tym
specyficznych rysach, jakich z pewnością nie da się dostrzec w innych
skupiskach aplikanckich kraju, mniej licznych, a tym samym łatw iej
szych do organizacyjnego ujęcia w ramach system u szkoleniowego.
I dlatego podjęcie reformy na podstawie obserwacji tego jednego tylko
środowiska m ogłoby wywołać wręcz ujemne reperkusje „w terenie”.
Ustosunkowując się do tez edw. Z. Krzemińskiego, można w związ
ku z tym wyodrębnić cały szereg kwestii.
Pierwszą z nich jest pytanie, czy regulam in szkolenia aplikantów
adwokackich ma m ieć charakter przepisów blankietowych, czy też po
winien cm operować kazuistyką. Za przyjęciem pierwszego rozwiązania
przemawia okoliczncść, że obowiązujący regubm in z 1958 r. pozosta
w ił radom adwokackim dużą swobodę w organizowaniu kursów szko
leniow ych dla aplikantów adwokackich. W konsekwencji więc w po
szczególnych izbach adwokackich ukształtowała się w ciągu w ielu lat
różnorodna praktyka, uwzględniająca — w m yśl § 11 regulaminu —
swoistość czy odrębność danego terenu. Jest rzeczą mocno wątpliwą,
czy te wszystkie niusinse można by było przewidzieć w nadanym odgór
nie sztyw nym regulaminie. W każdym razie wszelkie zmiany należałoby
wprowadzać bardzo ostrożnie, tak by nie zaprzepaścić dorobku wypra
cowanego już na terenie siedem nastu izb adwokackich, gdyż odbiłoby
się to ujemnie przede wszystkim na ciągłości wyszkolenia aplikantów.
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który

głosi, że

a) wykonywaniu zajęć praktycznych,
b) obowiązkowym uczestniczeniu w organizowanych przez radę
adwokacką kursach,
c) przygotowaniu się do egzaminu adwokackiego.
Adwokat Z. Krzemiński wydaje się kłaść w sw ej wypowiedzi główny
nacisk na rolę kursów szkoleniowych, traktując same zajęcia praktycz
ne w zespole adwokackim w spcsób drugoplanowy, a już w ogóle nie
poświęcając żadnej uwagi b. ważnej sprawie przygotowania się apli
kanta do egzaminu adwokackiego (np. w zakresie udzielenia m u subsy
dium na zakup materiałów szkoleniowych, zagwarantowania wolnego
czasu na naukę itp.). Nie jest jednak dziełem przypadku, że w yżej cy
towany przepis regulaminu wym ienia na pierwszym m iejscu właśnie
wykonywanie zajęć praktycznych. Wynika to zresztą choćby z samej
tylko proporcji czasu: apl.kant uczestniczy w szkoleniu na kursie raz
w tygodniu, gdy tymczasem pozostałe dni tygodnia wypełniają mu za
jęcia praktyczne w zespole adwokackim (nie mówiąc już o samokształce
niu). W tej dziedzinie zaś zasadnicza rola przypada osobie patrona oraz
jego rzetelności w ścisłym przestrzeganiu postanowień § 4 regulaminu,
wyszczególniającego czynności adwokackie, które powinien wykonywać
aplikant w okresie trwania praktyki.
Jest przy tym rzeczą mniejszej wagi, czy aplikant zostanie jednocześ
nie „przydzielony” do jednego lub do dwóch patronów, czy też dwóch
aplikantów będzie miało jednego patrona. O ile bowiem wydaje się
mało prawdopodobne, aby ceniący swój autorytet adwokat zbył apli
kanta przysłowiowym zwrotem: kolega (...), o tyle z drugiej strony n'e
zachodzi potrzeba obarczania jednego adwokata patronatem jednocześ
nie nad dwoma aplikantami przy istniejącej w skali krajowej proporcji:
1 aplikant na 10 adwokatów.
Najbardziej różnorodna praktyka uwydatniła się w system ie szkolenia
na kursach organizowanych przez rady adwokackie, poczynając od for
my wykładów aż do — poprzez zebrania o ch"rakterze dyskusyjnym —
stosowania obowiązkowych egzaminów kolokwialnych.
Rozpatrując tę ostatnią ewentualność, wypada zastanowić się, czy nie
byłoby rzeczą najwłaściwszą, aby to raczej patron kontrolował na codzień jakość przygotowanych przez aplikanta pism procesowych i oma
wiał z nim przy każdej sposobności wiążące się kw estie prawne. Na
tomiast sam kurs byłby prowadzony system em seminaryjnym, poleca
jącym na tym , że przygotowani do danego tematu uczestnicy braliby
udział w dyskusji toczącej się pod kierunkiem wykładowcy, który
w odpowiednim momencie wtrąca swe krótsze lub dłuższe wywody, ilu
strowane znanymi z własnej praktyki stanami faktycznym i i wzbo
gacane przytoczeniem analogicznych instytucii prawa rzymskiego (czego
nigdy nie będzie za mało pokoleniu prawników, które zaznajamiało się
z Ulpianem dopiero na ostatnim roku studiów). A jak wielką przydat
ność m iałoby praktyczne zapoznanie się ze sposobem korzystania z ta
bel wym iaru podatku, norm budowlanych czy też z zasadami przelicza
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nia obcych w alut (przy uw zględnieniu kursu podstawowego i specjal
nego)! Tak prowadzone seminarium byłoby nie tylko pożyteczne, lecz
zarazem i n t e r e s u j ą c e .
I tu dochodzimy do trzeciego, podstawowego przejawu aplikacji adwo
kackiej, a mianowicie: samokształcenia. Żaden bowiem system admi
nistracyjnych środków nadzoru nie zastąpi tego zasadniczego czynnika,
jakim jest system atyczne dążenie do opanowania samemu arkanów pię
knego zawodu adwokata.
Zresztą aplikant adwokacki jest w sw ej działalności i tak pod bez
ustanną kontrolą. Oprócz bowiem rady adwokackiej, kierownika zespołu
i patrona obserwuje jego wystąpienia również pełnomocnik strony prze
ciwnej, sąd, klient i publiczność. A przecież od wydanej w tych wa
runkach oceny zależy przyszłe powodzenie zawodowe, zwłaszcza jeśli
aplikant liczy się z możliwością wykonywania w przyszłości zawodu
na tym sam ym terenie.
Seminaria zaś najlepiej będzie utrzymać w atmosferze, jaką stwarzają
słowa wykładowcy: „Koledzy! Śmiało wypowiadajcie w dyskusji własne
zdanie. Podnoście szczerze w szelkie wątpliwości, jakie się wam nasu
wają”.
Adwokat Z. Krzemiński postuluje zorganizowanie szkolenia w ramach
dwóch grup: osobno dla b. aplikantów sądowych i osobno dla osób wpi
sanych według dawnego trybu. Abstrahując już od trudności natury
czysto organizacyjnej, niewątpliwego wzrostu kosztów i braku odpo
wiedniego czasu u wykładowców (rekrutujących się przecież spośród
wybitnych znawców danej dziedziny prawa, a w ięc prowadzących zara
zem obszerną kancelarię), należy m ieć na uwadze fakt, że im większy
to jest zespół osób, tym trudniej będzie im utrzymać więź w ramach
przepisanego przez § 14 regulaminu kolegium wykładowców.
Również w ydaje się nietrafny argument sprowadzający się do róż
nicy w stopniu przygotowania praktycznego, jaka w ystępuje między
członkami obydw u grup. Nowi aplikanci ma;'ą rzeczywiście za sobą dw u
letnią aplikację sądową i egzamin sędziowski, ale nie można zapominać,
że osoby wpisane na listę aplikantów adwokackich według dawnego trybu
pełniły niekiedy przedtem, i to przez w iele lat, funkcję radcy prawnego
lub pracowały na odpowiedzialnych stanowiskach w organach admini
stracji państwowej. W każdym razie, jak "wiadomo, zostały one w yło
nione spośród licznych kandydatów w drodze niełatwego konkursu, ja
kim był egzamin kwalifikacyjny.
Członkom obydw u grup wyjdzie z pewnością na dobre wspólne za
stanowienie się nad dręczącymi ich problemami. A o jakimkolwiek du
blowaniu w ykładów wysłuchanych już poprzednio podczas odbywania
aplikacji sądowej n ie m oże tu być oczywiście m owy, gdyż aplikacja
adwokacka jest w znacznej m ierze nauką patrzenia na daną kwestię
prawną o c z y m a a d w o k a t a .
Słuszna jest sugestia adw. Z. Krzemińskiego co do potrzeby powoła
nia samorządu aplikanckiego, oczywiście w bardzo uproszczonej formie:
starosta kursu i jego zastępca. Liczniejszy samorząd byłby może pożą
dany jedynie na terenie Izby warszawskiej, ale — należy to jeszcze
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raz podkreślić — niniejsze rozważania mogą okazać się niezbyt trafne
właśnie w stosunku do stołecznego środowiska aplikanckiego.
Proponowana przez adw. Z. Krzemińskiego specjalna komisja nadzoru
nad kształceniem aplikantów spełniałaby zapewne również funkcje kon
trolne nad sposobem wykorzystania środków Centralnego Funduszu
Szkolenia Aplikantów Adwokackich, dysponując zaś całokształtem ma
teriału, mog'aby zarazem w ysuw ać postulaty co do wprowadzania zmian
w system ie kształcenia. Postulaty te nie powinny jednak krępować po
szczególnych rad adwokackich w doborze form szkolenia, wypraktyko
wanych przez nie jako najbardziej skuteczne na danym terenie.
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„Bronić każdego, kto tego potrzebuje — oto nasze zadanie”, „Zawód
adwokata obok zawodu lekarza jest pracą najbardziej humanitarną”,
„Humanizm funkcji adwokata jest porywający” — oto pierwsze z brzegu
wybrane fragm enty prac przyszłych aplikantów adwokackich na egza
m inie pisemnym w roku 1959. Tytuł pracy: „Dlaczego chcą zostać
adwokatem?”. Wśród egzaminowanych był także niżej podpisany.
Pisanie o tym , jak bolesną z reguły jest konfrontacja wyobrażeń
0 rzeczywistości z samą rzeczywistością, jest żenująco banalne. Ponie
waż jednak konfrontacja ta w naszym zawodzie dotyczy jego najważ
niejszych, m oralnych pryncypiów i mo m zdaniem właśnie dlatego prze
biega szczególnie boleśnie, by nie powiedzieć dramatycznie, przeto pi
sanie na ten tem at uważam za pożądane i celowe, a stałe przedstawia
nie zasadniczych etycznych założeń zawodu, jego moralnych „pułapek”,
„zakrętów”, niebezpieczeństw nawet za konieczne i niezbędne.
Co wiem y o obronie, nim po raz pierwszy wejdziem y do sali sądowej
jako obrońca? Podkreślam: nie jako ciekawy sądowej scenerii i boha
terów kibic ani jako wezwany na określoną godzinę i dzień świadek,
ale właśnie jako obrońca czy współczynnik wym iaru sprawiedliwości,
pomocnik oskarżonego w procesie i jak go tam jeszcze różnie określa
ustawodawstwo, literatura i publicystyka fachowa.
Czytaliśmy zapewne przemówienia obrońców w procesie brzeskim,
który wstrząsnął j~o'ską opinia publiczna w latach trzydziestych. Prze
żywaliśm y nad rocznikiem starej gazety trium f obrońcy Umińskiej,
oskarżonej o zabójstwo z litości i na żądanie nieuleczalnie chorego na
rzeczonego, a uniewinnianej przez paryski sąd przysięgłych. Towarzy
szyliśm y angielskim adwokatom w ich zaciętej walce o dobre imię
1 woln^ś- „młodzieńca w aksamitnym berecie” przy przewracaniu kar
tek książki Jana Parandowskiego o sławie i klęsce O-kara Wilda. A może
w wygodnym fotelu sali kinowej oddawaliśmy się pięknym, ale z ludnym
mirażom, w których każdy oskarżony jest niew inny i nieszczęśliw y nie
sprawiedliwym zrządzeniem losu, a każdy obrońca ma za sobą życzli

