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oraz dokonania ich oceny. Wszyscy aplikanci pow inni być zobowiązani do ucze
stnictw a w  konkursach  na najlepsze przem ówienie sądowe, organizow anych 
przez rad y  adwokackie — pod rygorem  niedopuszczenia do egzam inu adwokac
kiego (odpowiednik kolokwium). Na wykładowców zajęć dotyczących osobowo
ści mówcy i form y przem ów ień rady adwokackie powinny powoływać w ybitnych 
polonistów, znawców sztuki mówienia i aktorów  (§ 23 Regulam inu).
W ym ienione w instrukcji przedm ioty wykładowe powinny być uzupełnione przed
m iotem  pt. „W ymowa sądow a”. Ten nowy przedm iot posiadałby w łasny, indy
w idualny program , w  ram ach  ogólnego program u godzinowego.
W zw iązku z koniecznością pow ołania wykładowców nieadw okatów  należy przy
jąć nowe staw ki w ynagrodzenia, albowiem  przy obecnych staw kach nie będzie 
możliwości pow oływ ania w ybitnych specjalistów, reprezentujących wysoki po
ziom. R ady adw okackie pow inny być zobowiązane do zakupienia odpowiedniej 
ilości m agnetofonów  oraz do przygotow ania odpowiednich lokali n a  prowadzenie 
ćwiczeń praktycznych.

2. Dla uzyskania m ateria łu  inform acyjnego należałoby zainspirow ać rady  adwo
kackie do przeprow adzenia w stępnego szkolenia aplikantów  w zakresie wymowy 
sądowej na podstawie proponowanego program u.

3. W pełni popieram  propozycję adw. O. M issuny na tem at organizow ania konkur
sów krasom ówczych dla aplikantów  adw okackich — z następującym i uzupeł
nieniam i:
a) każdy ap likan t m iałby obowiązek uczestniczenia w konkursie organizowanym  

przez radę  adw okacką pod rygorem  niedopuszczenia do egzam inu adw okac
kiego,

b) należy opracować jednolity  regulam in konkursu  dla wszystkich izb adw okac
kich,

c) zwycięzca konkursu z ostatniego roku aplikacji m iałby praw o w yboru siedziby 
na teren ie danej izby, jeśliby uzyskał rów nież ogólny w ynik dobry z egza
m inu adwokackiego,

d) jednym  z organizatorów  konkursu powinna być redakcja  „P alestry”, na 
łam ach której byłyby publikow ane w yniki konkursu.

4. Dla ujednolicenia form  szkoleniowych powinny być organizowane przez NRA 
ogólnopolskie sym pozja poświęcone zagadnieniom  wymowy sądowej z udziałem  
prow adzących zajęcia w poszczególnych izbach adwokackich.

5. W ypowiadam  się za zdecentralizow aną form ą szkolenia, tj. za prowadzeniem  za
jęć przez w ybitnych specjalistów  zam ieszkałych na terenie poszczególnych izb 
adwokackich.

adw. Czesław Jaworski

F. W kwestii starań o podniesienie umiejętności i sztuki wymowy
w adwokaturze

(prolegomena programowe)

I. C harak ter opracowania

Z treści dalszych uwag powinno w ynikać uzasadnienie tego, dlaczego opracow a
nia niniejszego nie nazw ano „program em ”, lecz w stępem  do program u. Uwagi te
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powinny być wzbogacone dyskusją, w  której pow inni wziąć udział z jednej strony 
znawcy problem ów  związanych ze sztuką wymowy, a z drugiej strony doświadczeni 
organizatorzy działalności sam orządowej w  adw okaturze.

Po uzgodnieniu zasad w ynikających z celów działalności oraz po uzgodnieniu po
glądów co do w arunków , w  jakich  przypadnie działalność tę  podjąć, trzeba będzie 
pozostawić poszczególnym ośrodkom  znaczny stopień swobody w  dostosowaniu 
środków działania do regionalnych w arunków . Jedynie niektóre elem enty p rogra
mu, pomoc i kontro la w yników  pow inny być przedm iotem  zainteresow ania ogólno
polskiego ośrodka programowego.

II. Cel działalnści

Pojm ując oczywiście „wymowę” w  szerokim  tego słowa znaczeniu jako działanie 
przy pomocy słowa w  zakresie społecznym, nacechowane pięknem  dykcji i doboru 
słów, siłą i zręcznością argum entacji oraz realizacją jasnych i słusznych zam ia
rów  — widzieć m usim y w  zam ierzonej akcji następujące cele:
a) najbardzie j bezpośredni cel polegający na osiągnięciu większej skuteczności 

w ystąpień  adw okackich n a  salach sądowych przez lepsze opanowanie reguł lo
giki, tak tyk i, persw azji i psychologicznego oddziaływania,

b) szerszy cel społeczny polegający — przez daw anie dobrych wzorów wymowy — 
na podniesieniu poziomu wym owy we wszystkich dziedzinach działalności spo
łecznej. N astępuje tu  swoiste sprzężenie zwrotne: adw okaci mogą i pow inni 
w  każdym  środow isku „błyszczeć” sw ą um iejętnością i m ądrością w  przem aw ia
niu, co z jednej strony będzie w pływ ało n a  podnoszenie się poziomu tej form y 
działalności społecznej, a z drugiej strony będzie podnosiło prestiż i pozycję 
adw okatów  we wszelkich środowiskach społecznych. Ten ostatn i skutek nie mo
że być dla nas oczywiście obojętny,

c) cel perspektyw iczny w ynikający z faktu , że wysoki poziom sztuki przem aw iania 
służy wzbogacaniu k u ltu ry  narodowej. Przem ów ienie oraz związane z nim  n ie
uchronnie refleksja  i dyskusja są jednym  z najpoważniejszych motorów, które 
m obilizują ludzką myśl, postaw ę i twórczość. Nie da się zaprzeczyć, że ta  cenna 
form a ksz tałtow ania i w zbogacania się k u ltu ry  narodow ej jest w  pew nym  stop
n iu  zagrożona przez oddziaływ anie tzw. środków  masowego przekazu, głównie 
przez telew izję. Obok niezaprzeczonego pozytywnego działania telew izji mnożyć 
się będą u jem ne skutk i jej oddziaływania, jeżeli nie będzie się chroniło w aru n 
ków do pewnej autonom ii w  kształtow aniu  się osobowości.
Wymowa, rozm owa i dyskusja m ają tu  do spełnienia w ielką rolę.

III. W arunki realizacji celów

P odejm ując działalność zm ierzającą do podniesienia sz tuki wym owy w śród adw o
katów , napotykam y jeden w arunek  sprzyjający tej działalności: świadomość fak tu , 
że um iejętność wymowy stanow i jedno z zasadniczych narzędzi pracy zawodowej 
adw okata.

N apotykam y tu  jednak  zarazem  w iele m omentów, k tó re  nie sprzy ja ją  podejm o
w aniu  projektow anej działalności. Będą to w  szczególności:
— uzasadniony licznym i przykładam i z p rak tyk i sceptycyzm co do rea lnej w arto 

ści wymowy w  prak tyce adw okackiej oraz błędy w  wymowie płynące z ru ty n y  
w  przem aw ianiu i przez tę  ru tynę ugruntow ane,
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— rozpowszechnione wśród adw okatów  przeświadczenie o „dostatecznym ” ich w ła
snym  przygotow aniu w zakresie um iejętności wymowy.

W iąże się z tym  w szystkim  pew na, zrozum iała u adw okatów  drażliwość w  pod
daw aniu  się dalszem u „szkoleniu”, często obiektyw nie istniejący u adw okatów  brak  
czasu i również często pojaw iające się u nich wygodnictwo, w strzym ujące ich od 
dalszej poważnej pracy nad podniesieniem  swej wiedzy i kw alifikacji.

W sum ie — w arunki podejm ow ania zamierzonej działalności, k tórej słuszności 
n ik t jaw nie nie kw estionuje, uważać należy raczej za trudne.

IV. Środki realizacji

Rozw ażając zagadnienie środków realizacji zam ierzonej działalności, nie należy 
zapom inać o w spom nianych wyżej w arunkach, a ze szczególną zręcznością i tak tem  
trak tow ać drażliwość adw okatów  na podejm ow anie w stosunku do nich „szkole
n ia”. Spontaniczność i dobrowolność m usi tu być zasadą, k tórej można pomóc przez 
stw orzenie „mody na dokształcanie się” w zakresie wymowy.

Bardziej dyspozytywne są możliwości szkolenia w  tym  zakresie aplikantów  ad 
w okackich (co jest przedm iotem  odrębnego opracowania). W ydaje się, że ze w zglę
dów tak tycznych bardzo jest pożądane wciąganie jak  najw iększej liczby adw okatów  
do akc ji szkolenia aplikantów  — w postaci prelegentów  w ąsko określonych tem a
tów, jako  członków jury  i obserw atorów  zajęć praktycznych aplikantów  itp. P rzy j
m ując taką taktykę, uzyskam y w  rezultacie zainteresow anie się adw okatów  zagad
nieniam i teorii wymowy, przem yślenie przez nich tych zagadnień itp. Szkoląc 
aplikantów , staną się adw okaci mimo woli przedm iotem  szkolenia.

Należy dążyć do tego, by we w szystkich izbach przeprowadzono cykl p relekcji 
z zakresu  zasad wymowy z jak  najszerszym  zarazem  propagow aniem  udziału adw o
katów  w tych prelekcjach.

P re lekc je powinny objąć:
— zasady dykcji, m etody ćwiczenia dykcji,
— kw estie słownictwa i stylu,
— zagadnienia logiki ze szczególnym uw zględnieniem  metody argum entow ania,
— zagadnienia tak tyk i wymowy oraz reguł erystycznych,
— problem y psychologiczne w  wymowie,
— technikę przygotow ania przem ówień. ,
Zagajenia dyskusji przy om awianiu poszczególnych tem atów  (mogą być om a

w iane dw a lub trzy na jednym  posiedzeniu) najlep iej przygotować w  form ie dw u
głosu, korzystając z udziału jednej osoby spoza adw okatury  (aktor, psycholog, po
lonista).

T rzeba propagować urządzanie tu rn ie jów  (konkursów) krasomówczych z obow iąz
kow ym  udziałem  aplikantów , a z zalecanym  udziałem  młodych adwokatów . Z in i
cjatyw y adw okatów -członków  Zrzeszenia trzeba urządzać te konkursy dla ap lik an 
tów  w szystkich zawodów prawniczych, a z in ic ja tyw y izb — urządzać je między 
ap lik an tam i różnych izb. R egulam iny pow inny być ustalane w  sposób możliwie 
a trakcy jny , w  każdym razie należy przewidzieć ogólną dyskusję nad wygłoszonymi 
przem ów ieniam i.

Je s t rzeczą pożądaną zainicjować nagryw anie pew nych przem ówień adw okackich 
na taśm ę m agnetofonową. Służyć to może osobistej kontro li nad w ygłaszaniem  prze
m ów ień przez samego mówcę, a za jego zgodą może być użyte jako m ateria ł 
dyskusyjny na zebraniach zespołów adwokackich lub w  szkoleniu aplikantów .
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V. Rola Ośrodka Badawczego A dw okatury w zakresie problem u wymowy

1. Ośrodek Badawczy pow inien powołać kilkuosobowy zespół doświadczonych i teo
retycznie przygotow anych w tym  zakresie adw okatów  dla sporadycznej działa l
ności opiniodawczej, sugestii program ow ych i porad organizacyjnych przy  p ro 
w adzeniu działalności podnoszenia wymowy wśród adw okatów  i aplikantów .

2) Za pośrednictw em  rad  adw okackich należy spowodować powołanie w  poszcze
gólnych izbach przynajm niej jednego w  każdej izbie pełnom ocnika do spraw  
wymowy w celu inform ow ania Ośrodka o stanie um iejętności na terenie izby 
w  tym  zakresie, podejm ow ania inicjatyw  w  zakresie szkolenia oraz przekazy
w ania uzyskanych w  tej m ierze doświadczeń.

3. Ośrodek powinien dysponować nieliczną kadrą  specjalistów  z zakresu h istorii 
i teorii wymowy i umożliwiać poszczególnym izbom — na ich życzenie — ko
rzystanie z tych prelegentów ; o liście prelegentów  i o będących do dyspozycji 
tem atach należy bieżąco inform ować izby.

4 Należy przeprow adzić (obowiązkowo przy szkoleniu aplikantów ) nabycie przez 
poszczególne izby jednolitych m agnetofonów. Ujednolicenie magnetofonów po
zwoli na dostarczanie poszczególnym izbom lub na w ym ianę między izbami 
nagrań  magnetofonowych, zaw ierających krótkie cenne refera ty  z zakresu  teorii 
i h istorii wymowy, oraz zasługujących na to nag rań  mów adwokackich.

5. Z chw ilą gdy ukaże się zapow iadana książka o sztuce wymowy, będzie rzeczą po
żądaną zainicjow anie we w szystkich izbach dyskusji nad tą  książką, co pozwoli 
ujaw nić jej braki, a przede w szystkim  będzie okazją do rozw inięcia tej tem atyki.

6. Należy rozważyć dostarczenie w zorcowych tekstów  przem ówień, tzw. k lasycz
nych, przy czym nie mogłyby tu  wchodzić w  zasadzie w  rachubę pełne teksty, 
lecz w ybrane i skom entow ane fragm enty  tych tekstów  (można by tu  w ykorzy
stać np. m ateriały  zebrane na łam ach „Gazety Sądow ej” w cyklu „M ała an to
logia wymowy sądow ej”).

7. N iniejszy szkic program u może służyć projektow anem u zespołowi do bardziej 
szczegółowych w skazań oraz jako m ateriał do ew entualnej narady w  spraw ach 
wymowy.

adw. dr Roman Łyczywek

G. Uwagi dotyczące opracowania programu szkolenia 
i doskonalenia zawodowego w zakresie wygłaszania 

przemówień sądowych

I. Uwagi ogólne

W chwili obecnej b rak  jest dostatecznej sum y doświadczeń i spraw dzonych 
efektów  w  dziedzinie szkolenia i doskonalenia zawodowego, jeśli chodzi o w ygła
szanie przem ówień sądowych. U stalając zatem  założenia program ow e p erspek ty 
wiczne, należałoby określić równocześnie konkretny program  węższy na okres n a j
bliższy, tj. na rok 1975.

W yniki realizacji tego krótkoterm inow ego program u i nabyte dośw iadczenia 
powinny być podstaw ą ułożenia i rozszerzenia program u w  la tach następnych.


