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HALINA PIEKARSKA

Sposób na harmonię

„C h w alili  d w a ro d z a je  o só b : zm arły ch  i sam y ch  sieb ie , n igd y  z a ś  w sp ó ł
cze sn y ch , w y jąw sz y  p a n a  d o m u ” .

( Wol t er :  P o w ia s tk i  filo zo ficzn e)

Zauważyłam kiedyś konsternację w licznym towarzystwie kolegów 
adwokatów. Zapadło milczenie. Zmieniono temat. Po chwili zorientowa
łam się, dlaczego: otóż ktoś niebacznie pochwalił nieobecnego kolegę. Że 
wspaniały mówca, że prawnik znakomity, że ma wielkie sukcesy i powa
żanie w sądzie, że...

Rzecz to powszechna, że wśród aktorów, lekarzy, adwokatów, literatów 
rzadko się spotyka, aby aktor chwalił aktora, lekarz lekarza albo adwo
kat adwokata przed klientem (każdy jest zresztą potencjalnym klientem). 
Na pytanie, czy się jakiś kolega podoba jako prawnik, słyszy się odpo
wiedź, jak w tej anegdocie o żonie: to zależy od gustu, mnie się nie po
doba. Jeżeli natomiast ktoś chwali „konkurenta”, posądza się go o jakiś 
ukryty cel albo o perfidię.

Zagadnienie harmonii między członkami tej samej korporacji jest na 
pewno zagadnieniem, nad którym można się zastanowić — w przerwie 
między zespołem, sądem, biblioteką i pracą wieczorną. Różne są między 
nami opinie na ten temat. Jedni koledzy uważają, że nic tak nie oczyszcza 
atmosfery i nie podnosi poziomu jak krytyka. Może mają oni rację, ale 
pod warunkiem, że będzie to krytykal nie za oczy, ale w oczy, jeżeli się 
o nią krytykowany zapyta. Inni ograniczają swoją krytykę do szerszych 
wynurzeń koleżeńskich albo — co gorsza — do wynurzeń wobec klien
tów.

I tu wkraczamy na niebezpieczny teren. Nic bardziej błędnego niż mnie
manie, że wyrażanie złej opinii wobec klienta o dotychczasowym pełno
mocniku czy obrońcy podniesie autorytet krytykującego.

Pomijam sferę odpowiedzialności dyscyplinarnej; chodzi mi o zagadnie
nie etyki i elegancji obcowania (co za zacofane pojęcie!). Sytuacja taka 
powstaje wówczas, gdy klient prosi o dobranie drugiego adwokata lub 
gdy przychodzi po wycofaniu sprawy od poprzednika.

W pierwszym wypadku, słysząc parę propozycji, parę nazwisk, sądzę, 
że wystarczy poprzeć jakąś kandydaturę, wstrzymując się od charakte
rystyki pozostałych.
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Bardziej jednak newralgiczny moment nadchodzi wówczas, gdy klient 
z pretensjami i inwektywami zwraca się do nowego obrońcy lub pełno
mocnika o przyjęcie sprawy. Słyszymy wówczas, jakie to błędy popełnił 
nasz poprzednik, jak nie zgłosił potrzebnych wniosków, jak opieszale 
bronił, jak reprezentował błędną limę, jak... słowem klient, szukając wyj
ścia z przegranej (lub tylko w jego mniemaniu przegranej sprawy) 
skarży się, miota, grozi pisaniem skarg i posądza o kontakty ze stroną 
przeciwną. 1 i ,

Zdarza się, że taki klidnt będzie za parę tygodni także naszym wro
giem i że o nas będzie tak samo mówił, że więc z naszym poprzednikiem 
jedziemy na tym samym wozie. Wówczas na pewno w ręku koleżeńskim 
leży często i los, i spokój niesłusznie krytykowanego.

To wszystko dla sławy, ale czy warto na jej ołtarzu składać honor ko
legi?; Czymże jest bowiem sława? Jak powiedział jeszcze jeden słynny 
Francuz — to tylko „choroba, którą nabywamy śpiąc z własnymi myśla
mi” .

Od nas wyłącznie zależy, aby harmonia, jak w słynnej arii Bacha na 
strunę G., zapanowała w naszym środowisku.

ŚWIĘTOSŁAW KRAWCZYŃSKI

O Kieleckiej Radzie Adwokackiej

K o n tyn uu jąc  p u b lik ac je  opracow ań  historycznych z działaln ości izb adw o
kackich  w okresie  pow ojennym , zam ieszczam y ko le jn ą  m on ografią  dotyczącą  
Izby k ieleck iej.

N adesłan y  m ateria ł został z konieczności skrócony, gdyż w zglądy w ydaw ni
cze nie pozw ala ją  na pu b lik ac ją  zbyt obszernych tekstów .

R e d ak c ja

1. ZA M IAST W STĘPU

Kiedy zaproponowano mi opracowanie małej monografii powojennego 
dwudziestopięciolecia Kieleckiej Izby Adwokackiej, poprosiłem sekretarkę 
o zeszyt z protokołami posiedzeń Rady w porządku chronologicznym. 
Otrzymawszy foliał, otworzyłem go i ku swemu zdumieniu — bo o tym 
gruntownie zapomniałem — widzę, że pierwszą kartę napisano na mojej 
maszynie, której używam do dziś.

A więc akcent osobisty? Dlaczegóż by nie... Zwłaszcza że tworzy mi kla
mrę: piszę historię Rady Adwokackiej na tej samej maszynie, na której 
pisałem protokół z pierwszego tejże Rady posiedzenia. Oczywiście, zro
biłem to wtedy w swym domu, po zebraniu Rady, z notatek odręcznych. 
Samo zebranie bowiem, jak sobie dokładnie przypominam, odbyło się w 
mieszkaniu dziekana Wiesława Wolskiego przy ul. Żytniej (obecnie Wali
góry) nr 24 m. 5, w dniu 1 lutego 1951 r. w południe. Pełniłem wtedy


