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samorz¹dowe Adwokatura Zas³u¿onym by³ym adwokatom: Wies³awowi
Johannowi  sêdziemu Trybuna³u Konstytucyjnego, Ferdynandowi Rymarzowi  Przewodnicz¹cemu Pañstwowej Komisji Wyborczej, prof. dr. hab.
Wies³awowi Chrzanowskiemu i dwudziestu czterem adwokatom.
Adwokaci nie zapominaj¹ o zas³ugach tych, którzy pozostawili po sobie
trwa³y lad. Kustosz Muzeum Adwokatury Polskiej dr Andrzej Stoga przypomnia³ sylwetkê adwokata Henryka Krajewskiego, którego portret, bêd¹cy
kopi¹ obrazu Jana Matejki, symbolicznie ods³oni³ Prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej.

Andrzej Stoga
HENRYK KRAJEWSKI  PATRIOTA, OBYWATEL, ADWOKAT*
Ponad 100 lat temu, w 1884 roku tak oto wypowiedzia³ siê o pos³annictwie
zawodu adwokata:
W naszym pojmowaniu adwokatura nie jest funkcj¹ ani spraw¹ prywatn¹, ale
jest ona urzêdem publicznym  mundus publicum  przy którego sprawowaniu
nie wolno zaciemniaæ prawdy... U nas wiat³y i prawy obroñca zapobiega sporom
i usuwa zawik³ania, pod egid¹ prawa i sumienia urz¹dza stosunki spo³eczno-prawne, kieruj¹c siê zawsze najwy¿szym prawem dobra publicznego...
Adwokat Henryk Krajewski, ¿yj¹cy w latach 18241897, ca³e swoje d³ugie
¿ycie powiêci³ dwom celom: walce o wyzwolenie Polski spod jarzma caratu
oraz doskonaleniu zawodu adwokata, który z pasj¹ uprawia³.
Za sw¹ dzia³alnoæ patriotyczn¹, któr¹ rozpocz¹³ bêd¹c jeszcze studentem, zap³aci³ bardzo wysok¹ cenê. By³ trzykrotnie skazywany na syberyjsk¹
katorgê, dwa razy wtr¹cano go do os³awionego X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Tam, ciê¿kie ledztwa i tortury dwukrotnie pchnê³y go ku próbom
samobójczym, które podejmowa³, aby nie zdradziæ swych towarzyszy walki.
Zdawaæ by siê mog³o, ¿e to zbyt wiele jak na ¿ycie jednego cz³owieka, ale
nie w przypadku Henryka Krajewskiego. Po ka¿dym represyjnym uderzeniu
podnosi³ siê i wydawa³ siê byæ jeszcze bardziej zdeterminowany. Tak by³o w
1860 roku, gdy po powrocie z omioletniej katorgi natychmiast w³¹czy³ siê w
nurt ¿ycia konspiracyjnego Warszawy.
Nast¹pi³o ponowne aresztowanie i ponowna zsy³ka na Sybir. Tam, niezra¿ony, pisze memoria³ w sprawie koncesji autonomicznych dla Królestwa Polskiego, który wysy³a wprost do cara Aleksandra II  swego przeladowcy.
* Autor korzysta³ z opracowañ adw. dr. Zdzis³awa Krzemiñskiego i Krzysztofa Pola.
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Henryk Krajewski bierze udzia³ w Powstaniu Styczniowym jako bliski
wspó³pracownik Romualda Traugutta. Obejmuje kierownictwo Wydzia³u
Spraw Zagranicznych Rz¹du Narodowego. To on w³anie by³ autorem s³ynnej Odezwy do ludów i narodów Europy (13 lipca 1863 roku) wzywaj¹cej do
zerwania stosunków z Rosj¹. Wraz z Romualdem Trauguttem i innymi cz³onkami Rz¹du Narodowego wtr¹cony zosta³ do X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, cudem tylko unikaj¹c wyroku mierci  nie unikn¹³ jednak¿e trzeciej
zsy³ki na Sybir.
Nie tylko walka polityczna, ale tak¿e praca zawodowa liczy³a siê w ¿yciu
adwokata Henryka Krajewskiego.
By³ przede wszystkim cywilist¹, wieloletnim radc¹ prawnym Kancelarii Ordynacji Zamoyskich i licznych urzêdów warszawskich. Ale te¿ potrafi³ zab³ysn¹æ w procesach karnych, jak choæby w g³onym procesie znanego szewca
warszawskiego, Stanis³awa Hiszpañskiego, oskar¿onego o zabójstwo.
Mowa obroñcza Henryka Krajewskiego przynios³a nie tylko sukces obronie,
ale tak¿e s³awê obroñcy.
Jego ³atwoæ wymowy, celnoæ argumentów, rzetelnoæ w zbieraniu materia³ów, ale nade wszystko ogromna wiedza prawnicza, uczyni³a go postaci¹
powszechnie znan¹, cenion¹ i lubian¹ w rodowisku warszawskim.
Nawet w³adze carskie stolicy zwraca³y siê do Henryka Krajewskiego z
prob¹ o porednictwo, gdy chcia³y porozumieæ siê, jak to okrela³y, z niepokorn¹ spo³ecznoci¹ adwokatów warszawskich.
I jeszcze jedna uwaga dla przypomnienia. Adwokat Henryk Krajewski wyjedna³ u w³adz carskich w 1886 roku zgodê na utworzenie Kasy Pomocy Adwokackiej. By³ to zal¹¿ek przysz³ej korporacji adwokatów. Wspiera³ tê Kasê z w³asnych funduszy do koñca ¿ycia, a w testamencie zapisa³ jej sw¹ bibliotekê.
Pragn¹c uczciæ tê szlachetn¹ postaæ patrioty, obywatela i adwokata Naczelna Rada Adwokacka zleci³a wykonanie kopii portretu Henryka Krajewskiego pêdzla Jana Matejki z roku 1892  obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
Fundusze na ten cel zebrano prêdko. Pochodz¹ one zarówno od indywidualnych adwokatów, kancelarii adwokackich, Fundacji Centrum Prawa Gospodarczego, Redakcji Palestry i samej Naczelnej Rady Adwokackiej.
Wykonania kopii podjê³a siê pani Krystyna Stêpieñ, profesor Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie  specjalistka w dziedzinie kopii portretowych.
Po piêciu miesi¹cach pracy i przy wszelkich u³atwieniach ze strony Muzeum Narodowego otrzymalimy kopiê portretu, która niew¹tpliwie jest wysokiej klasy dokonaniem artystycznym. Mo¿na mieæ tylko nadziejê, ¿e sam Jan
Matejko oceni³by to dzie³o równie wysoko.
✶
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Tê czêæ uroczystoci zakoñczy³a Oda do Radoci odpiewana ¿ywio³owo
i z wielk¹ pasj¹ przez Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.
Osiemdziesi¹t piêæ lat Polskiej Odrodzonej Adwokatury za nami. Jak wygl¹da³a jej droga przez te lata? Jak Adwokatura zapisa³a siê w historii najnowszej naszego kraju, jak¹ widzi j¹ Polska dwudziestego pierwszego wieku
i jak Adwokatura Polska odnajdzie siê w realiach europejskich? Na te pytania
próbowali odpowiedzieæ prelegenci: Czes³aw Jaworski, Andrzej Kubas, Marcin Zaborski* oraz Hans-Jürgen Hellwig.

Czes³aw Jaworski
ADWOKATURA W NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI
Prof. Zygmunt Cybichowski w swojej Encyklopedii Podrêcznej Prawa Publicznego1 poda³ nastêpuj¹c¹ definicjê: Adwokatura inaczej palestra jest to
korporacja dyplomowanych prawników, powo³ana z mocy ustawy do udzielania porad prawnych oraz prowadzenia spraw przed wszelkimi s¹dami i urzêdami. Adwokat jest nie tylko rzecznikiem interesów strony, w imieniu której
dzia³a, ale równie¿... rzecznikiem prawa i s³usznoci, maj¹cym na wzglêdzie
dobro publiczne....
Definicja ta sformu³owana przed kilkudziesiêciu laty zadziwia swoj¹ aktualnoci¹, o czym wiadczy zapis pkt. 1.1 Kodeksu Etyki Adwokatów Unii Europejskiej (CCBE) traktuj¹cy o pozycji adwokata w spo³eczeñstwie. Pozwala
ona spojrzeæ na adwokaturê jednoczenie z dwóch pozycji  struktury organizacyjnej (w Polsce samorz¹du zawodowego) umo¿liwiaj¹cej adwokatowi
bêd¹cemu cz³onkiem tej struktury pe³nienie w sposób niezale¿ny funkcji pe³nomocnika, doradcy i przede wszystkim obroñcy przed s¹dem.
Dziêki takiej konstrukcji adwokatura mo¿e i powinna wypowiadaæ siê we
wszystkich sprawach dotycz¹cych praw i wolnoci jak najszerzej ujmowanych, a tak¿e wymiaru sprawiedliwoci, a adwokat wykonuj¹c swój zawód w
okrelonej formie powinien dochodziæ interesów swoich klientów, stawaæ siê
ich doradc¹, chroniæ tych wszystkich, których prawa i wolnoci zosta³y powierzone jego pieczy.
Bior¹c tê definicjê za punkt odniesienia chcê wspomnieæ o kilku wydarzeniach, które sk³adaj¹ siê na historiê polskiej adwokatury i stanowi¹ cz¹stkê
najnowszej historii Polski.
* Tekst wyst¹pienia adwokata Marcina Zaborskiego zosta³ opublikowany w Palestrze
2003, Nr 1112.
1
Z. Cybichowicz, Encyklopedia Podrêczna Prawa Publicznego, t. I, s. 7.
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