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PRZEGLĄD PRASY PRAWNICZEJ
(październik – listopad 1960 r.)
Listopadowy numer „Państwa i Prawa” przynosi na czołowym miejscu artykuł
Józefa Litwina pt. „Lenin jako prawnik”. Oparty na bogatym materiale dokumentacyjnym, żywo i barwnie napisany, uwypukla nie docenianą na ogół stronę osobowości Lenina oraz ujawnia i uzasadnia prawnicze ustosunkowanie się twórcy
pierwszego państwa socjalistycznego do różnorodnej problematyki występującej w
jego pracach. Autor charakteryzuje na wstępie przebieg studiów prawniczych Lenina, następnie jego praktykę adwokacką w Samarze, a później w Petersburgu. Z kolei J. Litwin podaje krótki zarys najważniejszych zagadnień w dorobku pisarskim
Lenina, które wzbogaciły marksistowską naukę o państwie i prawie, a następnie
omawia rolę Lenina w kształtowaniu litery prawa radzieckiego.
„Przypuśćmy na chwilę – pisze na zakończenie swego interesującego artykułu
J. Litwin – że minister oświaty Delanow (...) nie zezwolił Leninowi na ubieganie się
o dyplom eksterna. Czy droga życiowa Lenina wypadłaby inaczej? Czy bieg historii
potoczyłby się innym torem? (...). Gdyby Lenin nie zdobył wykształcenia prawnego,
odegrałby tę samą rolę w historii współczesnego świata – i ani na jotę nie mniejszą.
Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że wykształcenie to nic Leninowi nie dało. Encyklopedyczny charakter wykształcenia prawnego rozszerza horyzonty umysłowe.
Fakt posiadania tego wykształcenia bezspornie musiał pomagać Leninowi w wielu
dziedzinach jego pracy pisarskiej i organizatorskiej (...). Nabyta przez Lenina w trakcie wykonywania zawodu adwokackiego znajomość procedury i praktyki sądowej
przyczyniła się niewątpliwie w znacznej mierze do tego, że mógł on w swych późniejszych pracach dać wnikliwą analizę klasowej istoty carskiego sądu i wszechstronną krytykę ustawodawstwa (...). Wykształcenie prawnicze przydało się Leninowi w jego pracy legislacyjnej, jeśli chodzi o precyzję i konkretność sformułowań,
świadczą o tym wyraźnie nie tylko teksty własnych jego projektów, ale również poprawki wprowadzane przezeń do projektów cudzych” (str. 725–726).

KRONIKA ZAGRANICZNA
150 LAT IZBY ADWOKACKIEJ W PARYŻU
W dniu 14 grudnia 1960 r. adwokatura paryska, a wraz z nią cała adwokatura
francuska obchodziła 150-lecie wskrzeszenia i utworzenia w obecnej postaci Izby
Adwokackiej w Paryżu.
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