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ZYGMUNT ALBRECHT

„Kwestia kobieca“ w naszej adwokaturze

Niebezpiecznie jest zaczynać ab ovo, ponieważ może nie starczyć 
miejsca na sedno tematu. Respektując tą uwagę, trudno mi jednak nie 
poświęcić kilku zdań tzw. kwestii kobiecej w ogóle oraz fragmentom 
historii zawodu adwokackiego kobiety.

W odległych dziejach kwestia kobieca pojawiła się wówczas, gdy 
ustała samowystarczalność gospodarstwa domowego i gdy usamodziel
nienie się rzemiosła poza tym gospodarstwem spowodowało nadmiar ko
biecych sił roboczych w domu. Mimo przeciwne pozory, we wczesnym 
średniowieczu samodzielność zawodowa kobiety była wydatniejsza niż 
później, kiedy cechy — w większości przecież w składzie męskim — 
uznały, że należy wyzbyć się kobiet wykonujących rzemiosło, np. haf- 
ciarek czy tkaczek, dla ratowania swojej pozycji gospodarczej. Powstanie 
manufaktur dało 'kobietom z klas nieposiadających sposobność zatrud
nienia, nie rozwiązywało to jednak istoty problemu, który swym zasię
giem obejmował przyznanie zarówno pełni praw publicznych, jak i wy
konywania zawodów wyższego rzędu, uznawanych wciąż jeszcze za 
,,męskie” .

Znamy historię walki kobiet o swe prawa, dotychczas jeszcze nie 
wszędzie w pełni zakończone. Aktualny rezultat tej walki obrazuje m. i. 
ciekawy artykuł Marii Regentowej, przedstawicielki Polski na XV sesji 
Komisji Praw Kobiet ONZ, odbytej w 1961 r. w Genewie.1

Z chwilą odzyskania niepodległości w r. 1918 kobiecie przyznano pra
wa polityczne na równi z mężczyzną. Kobieta ma więc w Polsce nieogra
niczoną możliwość zajmowania stanowisk publicznych i wykonywania 
wszystkich zawodów, nie biorąc pod uwagę pewnych tylko zakazów 
z dziedziny ustawodawstwa ochronnego, mających raczej charakter przy
wilejów niż ograniczeń.

Mimo jednak formalnoprawnych rozstrzygnięć zasady równouprawnie
nia, pozostają co do niej jakieś zastrzeżenia faktyczne, skoro słyszymy 
głosy słusznie usiłujące relikty te niweczyć.2

Stan prawny znoszący formalnie podział zawodów na męskie i kobiece, 
a ściślej biorąc — wyłączność pewnej ich kategorii dla mężczyzn, nie 
oznacza bynajmniej, że jedne z nich odpowiadają bardziej mężczyznom, 
a inne kobietom. Wypływa to z różnic psychofizycznych. Słusznie pod
nosi Janina Waluk, że w miarę postępu technicznego, gdy czynnik fizycz-

1 Maria R e g e n t o w a :  Kobiecy parlament, „Kobieta i Życie” , nr 23/539.
2 Krystyna W r o c h n o :  Kobieta homo autonomicus, „Kobieta i Życie” 

nr 30/510 i Janina W a l u k :  Płeć i zawód, „Zycie Gospodarcze” nr 29/513.
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ny traci na znaczeniu, przestaje on zarazem oddziaływać na większą 
przydatność jakiejś pracy dla mężczyzny.

Nie można także bez narażenia się na zarzut braku realizmu twierdzić, 
że natura, obciążając kobietę macierzyństwem, nie ogranicza jej w swo
bodzie wyboru i wykonywania zawodu. Jednakże ten wzgląd nie decy
duje w rozważaniach dotyczących pracy zawodowej kobiety nie skrępo
wanej obowiązkami wypływającymi z macierzyństwa, a przecież takich 
sytuacji jest sporo.

Zakorzenione pojęcie o słabości płci żeńskiej doprowadza często do 
przyjętych tradycyjnie konwenansów. Nieraz np. wydaje się, że kobieta 
na pewno poprowadziłaby lepiej motocykl niż mężczyzna. Jednakże owo 
kierowanie tak przylgnęło w tych wypadkach do mężczyzny, że uwa
żamy je za coś wręcz koniecznego. Zachowując wszelkie proporcje, można 
powiedzieć, że tak samo nieracjonalnie wyodrębniamy często lóżne inne 
zawody „męskie” .

*

Stare przysłowie głosi, że historia jest nauczycielką życia, jednakże 
]akże często odbiega ono od prawdy przy konfrontacji z późniejszym 
doświadczeniem. Przekonywają o tym wymownie przykłady najbardziej 
charakterystycznych poglądów, które pochodzą z dalekiej i bliskiej 
przeszłości, a dotyczą kobiety w zawodzie adwokackim.

Pretorzy zabronili kobietom podejmowania się zastępstw sądowych, 
„gdyż nie powinny one, whrew skromności właściwej ich płci, mieszać 
się do cudzych spraw i imać się zajęć męskich” . Zakaz ten według 
Ulpiana wywołany został natręctwem niejakiej Cai Afranii, „najbez
wstydniejszej kobiety” , naprzykrzającej się sądowi swoim pieniactwem.*

W dwadzieścia wieków później, w okresie burzliwej dyskusji, jaka 
towarzyszyła opracowywaniu zasad ustroju i warunków wykonywania 
zawodu adwokackiego w Belgii, te same argumenty przytaczane były 
przeciwko dopuszczeniu kobiet do adwokatury. „Zostawcie — mówiono 
— mężczyznom sprawy do nich należące: rządy w państwie i życie 
publiczne, do czego nie jesteście stworzone; pozostańcie kobietami. Ko
bieta z natury swej nie jest przeznaczona do tej roli. Gniew i entuzjazm 
mówcy źle odbijają się na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, zapal- 
czywość i egzaltacja uczuć, przesadne przejęcie się sprawą klienta, któ
rego kobieta nie potrafi oddzielić od samego procesu — zaciemnią to, 
co powinno być wyjaśnione” .

W starożytnym dekrecie Alfonsa Mądrego, zakazującym kobietom 
zajmowania się adwokaturą, wszystko to było wyrażone krócej i dosad
niej: „(...) gdyż od chwili, gdy wyzbędą się nieśmiałości, bardzo trudno 
je słuchać i niepodobieństwo z nimi dyskutować” .4

3 Digesta przekazały nam zresztą nazwiska dwóch kobiet, znakomitych mów
czyń: Amezji Sentii i Hortensji. Nie zajmowały się one adwokaturą: pierwsza
w swojej własnej obronie wygłosiła wspaniałą mowę, po której została uniewin
niona, druga zaś przemawiała wobec triumwirów przeciwko podatkowi, jakim 
w pewnym wypadku obciążone zostały rzymskie kobiety; dzięki tej mowie podatek 
został znacznie obniżony.

* M. W i n a w e r: Oczerki ob adwokaturie, S. Petersburg, 1902.
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W roku 1889 Rorelin, doktor t  rawa, przewódczyni ruchu feministycz
nego w Belgii, podjęła oficjalnie starania o dopuszczenie jej do bruksel
skiej adwokatury. Starania te popierał jeden z najstarszych i najsza
nowniejszych adwokatów brukselskich — minister Guillery. Zarówno 
sąd apelacyjny, jak i sąd kasacyjny odrzuciły prośbę Rorelin, przy czym 
pierwszy z nich powołał się na słabość płci i na, szczególną misję kobiet 
w ognisku domowym, a drugi przytoczył prawo rzymskie, „gdzie zawód 
adwokata traktowany był jako zajęcie męskie, według panujących oby
czajów niezgodne z wymaganym od kobiety prowadzeniem się” .

Wprawdzie w ówczesnej adwokaturze belgijskiej liczebna przewaga 
była po stronie antyfeministów, jednakże najwybitniejsi jej przedstawi
ciele wypowiadali się na rzecz dopuszczenia kobiet do adwokatury.5

Po stronie kobiet wypowiedzieli się także — nieomal jednocześnie — 
najwybitniejsi prawnicy i adwokaci francuscy. Kwestia dostępu kobiet 
do adwokatury również we Francji wypłynęła dopiero pod koniec XIX 
wieku. W roku 1897 Cour de Paris orzekł, że kobieta nie może wykony
wać zawodu adwokata. Wyrok ten wywołał olbrzymią dyskusję, w której 
poddano go ostrej krytyce. W szczególności argumentowano, że jest on 
pozbawiony logiki, jeżeli bowiem kobiety dopuszczone są do wyższych 
studiów i kończą je z wybitnymi wynikami, to jak można usprawiedli
wić stanowisko, iż nie mogą one pełnić zawodu, do którego zdobyły pełne 
przygotowanie.

W rezultacie znakomici prawnicy i politycy: Leon Bourgeois, Leveille, 
Paul Deschanel i Poincaré przeprowadzili w roku 1900 ustawę, na mocy 
której kobiety zostały dopuszczone do zawodu. Historię tej ustawy, 
a w szczególności interesujące motywy do niej, przytacza w swej książce 
prezes narodowego zrzeszenia adwokatów (Association Nationale des 
Avocats inscris aux Barreaux de France), profesor prawa Jean Apple- 
ton.®

Kiedy potem w dniu 7 grudnia 1900 roku pierwsza kobieta adwokat — 
Madame Petit — z pochodzenia Rosjanka, wystąpiła przed paryskim 
trybunałem apelacyjnym, pisma bulwarowe podały szczegółowy opis 
jej wytwornej togi, która różniła się od męskiej obfitymi fałdami. Wy
bitny austriacki adwokat Edmund Benedikt, nawiązując do tego. faktu- 
pisał: „Oby te różnice w kroju szaty były jedynym złem, jakie powsta
nie z pracy obydwu płci w adwokaturze. Kto wie, jakie niebezpieczeń
stwa dla bezstronności i nieugiętości wyrokowania gotują owe specyficz
ne stosunki możliwe pomiędzy kobietą-obrońcą a sędzią i prokuratorem, 
gdy złączą się oni w tej nieskończoności jawnych i ukrytych pobudek, 
nie obcych żadnemu grzesznemu człowiekowi? — W stosunkach tych 
możliwe są przecież te niebezpieczeństwa dla wymiaru sprawiedliwości, 
których obecnie nie może być poza nikczemnym przypadkiem skłonności 
do homoseksualizmu” (...).7

W kilkanaście lat później Jean Appleton tej tak patetycznie, a dla nas 
wysoce humorystycznie wyrażonej obawie przeciwstawia takie stwier

5 M. W i n a w e r ,  jw.
• Jean A p p l e t o n :  Traité de la profession d’avocat, Paris, Dalloz 1923.
7 E. B e n e d i k t :  Die Advokatur unserer Zeit, S. Petersburg 1910.
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dzenie: „Zastosowanie prawa (dopuszc? .jącego do zawodu adwokackiego 
kobiety :— przyp. mój — Z. A.) dowiodło, że podstawowe obiekcje pod
niesione przeciwko niemu okazały się płonne. Adwokatura raie została 
zdławiona przez kobiety. Ich obecność w niej nie doprowadziła do żad
nego skandalu; ich urok nie zwiódł sprawiedliwości z drogi prawa. Ro
dzina nie została rzucona na pastwę losu; związki małżeńskie nie uległy 
rozbiciu” .8

*

W naszych polskich warunkach, wobec pełnego zrównania obu płci 
już w zaraniu niepodległości, problem kobiecy w zawodzie adwokackim 
■nie powstawał. Nie przeżywaliśmy obaw ani rozterek. Na kobietę adwo
kata patrzymy jak na zjawisko normalne.

Zobaczmy, jak przedstawia się u nas to zjawisko w liczbach na terenie 
poszczególnych izb adwokackich. Oto zestawienie obrazujące stan rzeczy 
na dzień 1 lipca 1961 r.:

Izba ogółem
adwokatów

w tym 
kobiet

ogółem 
apl. adw.

w tym • 
kobiet

Białystok* 126 12 12 1
Bydgoszcz 266 31 15 3
Gdańsk 244 22 15 1
Katowice 543 35 39 6
Kielce 199 11 20 3
Koszalin 78 3 9 —

Kraków 635 50 55 8
' Lublin * 306 23 23 2

Łódź 505 58 41 15
Olsztyn 98 4 10 2
Opole 91 6 11 1
Poznań 450 25 21 4
Rzeszów 199 4 33 1
Szczecin * 120 9 13 2
Warszawa * 1 408 205 103 26
Wrocław 318 27 31 6
Zielona Góra 91 8 8 —

R a z e m 5 677 534 459 81

* możliwe paroosobowe odchylenia z powodu nienadeslania danych.

Sumarycznie liczba kobiet w naszej adwokaturze (adwokaci wraz z apli
kantami) wynosi prawie ściśle 10%. Odchylenia — przy porównaniu posz
czególnych izb — są bardzo znaczne, gdyż wahają się od 2 % do 15 %. Tere
ny najbardziej feministyczne to Warszawa i Łódź; na pozór najbardziej 
antyfeministyczny jest Rzeszów. Oczywiście jest to tylko pozór i naj
łatwiej zlikwidować go mogą same kobiety.

s Jean A p p l e t o ą  j w.
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Isia przyszłość ogólnie zarysowuje się zmiana układu na korzyść kobiet, 
ponieważ wśród aplikantów adwokackich odsetek kobiet przybliża się 
do 20.

Jak  wiadomo, wpisy na listę aplikantów adwokackich odbywają się od 
szeregu lat przy zastosowaniu — jako probierza — egzaminu kwalifika
cyjnego. Nie mam pełnych danych z terenów wszystkich izib adwokac
kich, jednakże w łódzkiej izbie (a z pewnością również w wielu innych) 
w grupie kandydatów stosunek procentowy kobiet był jeszcze wyższy.

Przedstawione liczby wskazują na to, że kobiety skutecznie natarły 
na pozycje zajmowane dotychczas głównie przez mężczyzn. Gdyby przy 
tym zająć się jeszcze statystyką procentowego wzrostu kobiet w zawodzie, 
w okresie lat ubiegłych, to postępujące zjawisko ąuasi-integracji obu płci 
w adwokaturze stałoby się jeszcze bardziej wyraziste.

Wcześniej chyba jeszcze dało się to zauważyć w sądownictwie. Nie mam 
co do tego danych statystycznych, jednakże w najbliższym mi polu 
obserwacji są wydziały obsadzone w większości przez kobiety, a bywały 
w tej obsadzie także całe sądy (do niedawna np. Sąd Powiatowy w Łodzi). 
Wspominam o sądownictwie dlatego, że wobec zmienionego trybu apli
kacji stosunek obu płci wśród aplikantów adwokackich zależeć będzie 
od podobnego stosunku wśród aplikantów sądowych.

Czyżby w jakiejś przyszłości Temida miała zapewnić swoim kapłankom 
supremację nad mężczyznami, którzy nie mają na Olimpie w departa
mencie sądownictwa własnego męskiego boga? Pytanie to nie jest po
dyktowane trwogą ani oburzeniem; po prostu zachodzą przemiany nie
trudne do wytłumaczenia, zbyt świeże natomiast, aby ich rezultaty moż
na już było oceniać ostatecznie. Trzeba zresztą podkreślić, że w Państwie 
Ludowym wysoko ceni się rangę społeczną kobiety,' co znalazło wyraz 
nie tylko we wszystkich dziedzinach pracy zawodowej, lecz także w wy
nikach ostatnich wyborów do Sejmu i rad narodowych.

*

Chciałbym przedstawić swoje osobiste spostrzeżenia (których trafność 
może być, naturalnie, jak najbardziej dyskusyjna) z dziedziny porównań 
kobiety z mężczyzną na odcinku adwokatury.

Sądzę, że egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów ubiegających się 
o wpis na listy aplikantów adwokackich jest szczególną sposobnością 
uwydatnienia intelektualnego poziomu kandydatek. Egzamin tein — 
przede wszystkim z ogólnej wiedzy humanistycznej — pozwala chyba 
na supozycję, że m ł o d e  kandydatki przewyższają wiadomościami 
swych męskich rówieśników. Krótko mówiąc, podczas naszych egzami
nów kandydatki przeciętnie okazały się inteligentniejsze od kandydatów. 
Oczywiście trzeba tu uczynić stanowcze zastrzeżenie co do wyjątków 
zarówno na korzyść kandydatów, jak i na niekorzyść kandydatek.

W okresie odbywania aplikacji nie zarysowuje się już intelektualna 
przewaga aplikantek, co jest zrozumiałe, gdyż spośród mężczyzn z reguły 
wpisani zostają na listę kandydaci mający najlepsze wyniki egzamina
cyjne.

Na egzaminach zaś adwokackich kobiety i absolutnie, i proporcjonalnie 
mają mniej wyników niedostatecznych niż mężczyźni.
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Po złożonym egzaminie przedmiotem porównawczych spostrzeżeń 
staje się już kobieta-adwokat. Przewidywania „feministów” , zwolenników 
dopuszczenia kobiet do zawodu adwokackiego, okazały się słuszne. Ko
biety z reguły wnoszą do procesu czynnik miarkujący temperamenty, 
wymuszają kurtuazję na rozprawach sądowych i podnoszą dzięki temu 
ich kulturę. Mówią poprawnym językiem, argumentują przekonywająco, 
zwłaszcza jeśli chodzi o tezy sięgające głębiej w psychikę kobiety, ich 
ironia ma poprawną formę pozbawioną brutalności, wywołującej — nie
stety dość często — pożałowania godne starcia procesowych przeciw
ników.

Kobieta-adwoka-t reprezentuje z reguły wysoki poziom etyczny. Daje 
temu wyraz zarówno nasze codzienne doświadczenie, jak i statystyka 
spraw dyscyplinarnych oraz rzadsze niż w stosunku do mężczyzn utyski
wania ze strony magistratury, kolegów, a także klientów.

W zacytowanym już wyżej ciekawym artykule Janina Waluk zainte
resowała się również trudnościami w podnoszeniu kwalifikacji zawodo
wych kobiet pracujących. Trudności wynikają, zdaniem autorki, przede 
wszystkim z konieczności łączenia pracy zawodowej z pracą domową. 
Jestem  skłonny przypuszczać, że podobna trudność występuje również 
dla kobiety w adwokaturze. W miarę powstawania i wzrostu obowiązków 
rodzinnych, kobiety częściowo świadcmie rezygnują z ambicji zawodo
wych. Przestają wspinać się po szczeblach wiedzy i doświadczenia na taki 
poziom, jaki predystynował im początek kariery zawodowej. Nie prze
jawiają zainteresowań zagadnieniami organizacyjnymi w zawodzie ani 
pracą społeczną w ogóle.

Uznając, że wysiłki kobiety dla podołania obowiązkom rodzinnym sta
nowią wkład niewymiernej wartości do ogólnej skarbnicy społecznej, 
trzeba stwierdzić, że swe walory zawodowe, etyczne i intelektualne ko- 
bieta-adwokat składa często w ofierze właśnie tym wysiłkom, z nie
uniknioną szkodą dla kariery zawodowej.

Jest znamienne, że mimo znacznego odsetka kobiet w adwokaturze 
i jego stałego wzrostu, nie mają one przedstawicielek w organach samo
rządu zawodowego. Wyjątki w tym względzie są zupełnie nieliczne. O ile 
wiem, tylko w dwu wypadkach kobiety sprawowały funkcje dziekanów; 
wypadki te dawno już poszły w zapomnienie właśnie z przyczyny zamąż- 
pójścia. ,

W publicystyce zawodowej, poza nielicznymi chlubnymi wyjątkami, 
kobiety także nie manifestują swej obecności. Byłoby przecież bardzo 
interesujące dowiedzieć się od nich samych, jak się czują w zawodzie 
i co widzą w nim złego.

Podstawowym elementem prawidłowo rozwijającej się praktyki adwo
kata jest zaufanie, jakim obdarzają go klienci. Jak  z tego punktu wi
dzenia kształtuje się stosunek klienta do kobiety-adwokata?

W tej dziedzinie dokonała się już pełna ewolucja, jeśli nie rewolucja 
pojęć. Początkowe zastrzeżenia, które szeroką falą płynęły ze strony 
„antyfeministów” , wyznawali także i klienci, zwłaszcza wiejscy; ci naj
dłużej trwali na pozycjach rezerwy wobec kobiet-sędziów i kobiet-adwo- 
katów. W miarę oswajania się ze zjawiskiem kobiecym w tych zawodach, 
a przede wszystkim w miarę poznawania rezultatów „babskiej’ pracy,
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(rezerwa poczęła ustępować zaufaniu. Praca w mieszanych zespołach 
przekonywa, że płeć nie jest tym czynnikiem, który przy powierzaniu 
sprawy zachęca lub powstrzymuje klienta. Klient 'przychodzi do zespołu 
z reguły z własną lub też urobioną opinią o adwokacie, kobiecie lub 
mężczyźnie, że jest on „dobry” albo „słaby” . Naturalnie, dokonuje on 
wyboru również ze względu na ustaloną specjalność adwokata oraz 
.szczególne cechy sprawy. W „gardłowych” np. sprawach klienci szukają 
raczej obrońców wśród swojej własnej płci. W wielu sprawach cywilnych 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety zwracają się o pomoc chętniej do kobiet. 
Wydaje się, że mężczyźni, zwłaszcza w drastycznych sporach z kob.etami, 
przemyślnie powierzają sprawy kobietom. Gdy mężczyzna odczuwa nie
pokój i liczy się z niebezpieczeństwem złego „wyglądu” w procesie roz
wodowym lub alimentacyjnym, wydaje mu się, że pod skrzydłami ko- 
biety-adwokata będzie mu lepiej. Wyobraża sobie wówczas, że adwokai- 
-kobieta nie tylko wiedzą prawniczą wesprze jego stanowisko, lecz osłoni 
go także przed zarzutem wyrządzania krzywdy innej kobiecie. Przeciez 
zaprzeczenie takiej krzywdy jest 'bardziej przekonywające, gdy głosi je 
również kobieta!

Tak to męska przebiegłość usiłuje niekiedy narazić kobietę-adwokata 
na konflikt z interesami swojej własnej płci!

Ponieważ zacząłem od uwag zmierzających do stwierdzenia, że zaufa
nie do obu płci w adwokaturze jest prawie wyrównane, opisane zjawisko 
świadczyłoby nawet o specyficznej przewadze kobiet w zawodzie. Nie 
przesadzajmy jednak i nie dramatyzujmy, a przede wszystkim nie zapi
sujm y nic z tego na minus koleżankom! Trzeba pamiętać, że zgodnie 
z ustawą nie mogą one nikomu odmawiać pomocy prawnej, a więc i chy
tremu mężczyźnie, a następnie, przyjmując sprawę najbardziej nawet 
nieprzyjemną dla klienta, nie wyrzekają się koniecznego obiektywizmu.

Słyszy się niekiedy, że mężczyźni, traktując zawód adwokata jako 
„swój” , utrudniają kobietom do niego dostęp. Myślę, że insynuacje takie 
odpiera statystyka oraz fakt, że o wpisach na listę adwokatów decydują 
jak  dotychczas mężczyźni. Gdyby jednak ktoś pytał, dlaczego mówi się 
o stosunku mężczyzn do kobiet, a nie odwrotnie, to dlatego, że oni ,  
a nie o n e  są pionierami zawodu adwokackiego i że stanowią w nim 
nadal przeważającą większość. Jednakże stosunek ten jest z pewnością 
obiektywny i koleżeński. Mężczyźni nie obawiają się jakiejś specjalnej 
kobiecej konkurencji; widzą ją raczej w nowych wpisach w ogóle. Nie lek
ceważą sobie przeciwniczek procesowych wiedząc, że często górują nad ni
mi starannością w przygotowaniu sprawy.

*

Zbliżając się ku końcowi swych rozważań, chciałbym jeszcze dotknąć 
problemu, który nieco wychodzi poza granice zakreślone dla tego arty
kułu. Mieści się on raczej w sferze rozważań — żeby nie użyć patosu — 
bardzo ogólnoludzkich.

Słyszy się, że kobieta, w naszym zawodzie narażona jest, jak w żadnym 
innym na utratę swego naturalnego wdzięku. Z ciągłego przeciwstawiania 
się poglądom przeciwnika zrodzić się może skłonność do sprzeczek i kłót
liwości. Stykając się w zawodzie — jakże często — z najbardziej brutal
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nymi instyktami, kobieta może przytępić właściwą sobie subtelność i roz
wiać aureolę czystości, którą pragnie widzieć wokół niej mężczyzna. 
Kobiety mogą wprawdzie powiedzieć: Nie martwcie się, to jest nasza 
sprawa. Jednakże, czy nie lepszy byłby kompromis: to jest wspólna 
sprawa!

Jan  Wolfgang Goethe, uznany geniusz, poeta, a z przygotowania za
wodowego adwokat, szukając dla swego Fausta szczęścia w sytuacjach 
życiowych najbardziej — wydawałoby się — po temu wdzięcznych, na 
zakończenie tej osobliwej wędrówki woła głosami mistycznego chóru: 
Das Ewig Weibliche zieht uns hinan!”  Goethe musiał w tym widzieć- 
wielką prawdę, skoro wypowiedział ją w ostatnim zdaniu swego nieśmier
telnego dzieła, choć zdawało się przecież, że Faust znalazł całkowite 
szczęście we wspólnej pionierskiej pracy wolnych ludzi.

Arcymistrz poetów i filozof tworzył na przełomie epoki u wrót ro
mantyzmu. Mimo że nasze patrzenie na świat może być bardziej ziem
skie, z nie mniejszym zachwytem składamy hołd temu, „co wiecznie 
kobiece” . Jeżeli wykonywanie zawodu adwokata istotnie 'kryje w sobie 
jakieś niebezpieczeństwo, to jego świadomość w parze z niezawodną in
tuicją pozwoli je kobiecie przezwyciężyć.

Wnioski ostateczne, które na dzisiaj chcę wyprowadzić z zawodowej 
pracy kobiet w adwokaturze, są z pewnością pozytywne. Kobieta pod
nosi kulturę obyczajów w zawodzie. Będąc lepszą powiernicą dla klien
tki, dzięki osobistym dyspozycjom kobieta-adwokat ułatwia rozwią
zywanie kobiecych problemów psychologicznych. Poza tym, według 
moich spostrzeżeń, przejawiając większą skłonność do dyscypliny, dopo
maga do przestrzegania właściwego poziomu etyki zawodowej i orga
nizacyjnego scalania zawodu.

Jeżeli kobieta nie zawsze rozwija w dostatecznym stopniu swe kwa
lifikacje zawodowe, to nie z powodu naturalnego upośledzenia, lecz z re
guły ze względu na utrudnienia natury rodzinnej. Ta sama przyczyna 
działa w dziedzinie społecznej i publicystycznej pracy koleżanek-adwo- 
katek.


