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Franciszek Ziejka, prof. dr hab. UJ (Kraków) 
 

ADWOKACI W SŁUŻBIE MUZ 
 

Starożytni Grecy twierdzili, że w licznym gronie bogów miejsce szczególne zajmuje 
Apollo – bóg piękna, światła, natchnienia i życia. Bóg ten przebywa z zasady na Parnasie  
w Delfach w towarzystwie Muz. Żyjący na przełomie IX i VIII wieku przed Chrystusem 
poeta Hezjod w swoim dziele zatytułowanym Theogonia (Narodziny bogów) twierdził, że 
Muz było dziewięć. Wszystkie miały być córkami Zeusa i Mnemosyne, a każda z nich 
opiekowała się odrębną dziedziną poezji, sztuki czy nauki. Wiadomo więc, że Kalliope 
opiekowała się poezją epicką, Erato – poezją miłosną, Euterpe - poezją liryczną, Melpomene 
– tragedią, Talia - komedią, Polihymnia - poezją chóralną, Klio - historią, Terpsychora - 
tańcem a Urania astronomią i geometrią.116 Oprócz tych olimpijskich Muz starożytni 
przekazali nam informację o kilku innych, ale przywołane wyżej są powszechnie znane. 

 
W naszej śródziemnomorskiej tradycji przyjęło się, że pisarze i poeci, podobnie jak 

artyści, pozostają pod opieką Muz. Czy rzeczywiście tak jest, nie miejsce tu dochodzić. 
Osobiście jestem głęboko przekonany, że pod opieką Muz pozostają całe zastępy poetów  
i pisarzy. Także i polscy twórcy zaciągnęli się do służby u tych bogiń. Co ważne, wśród 
„poddanych” Muz znaleźli się w niemałej liczbie adwokaci. Tak było w przeszłości, tak jest 
dzisiaj.  

Szczycą się Niemcy, że ich największy poeta, Johann Wolfgang Goethe, autor 
wspaniałych dzieł z Faustem na czele, z zawodu był adwokatem. Anglicy przypominają, że 
adwokatem był „ojciec” nowożytnej powieści historycznej, Walter Scott, autor powszechnie 
znanych powieści: Waverlay, Rob Roy, Ivanoé a także niezapomnianej powieści poetyckiej 
Pani jeziora. Włosi podkreślają, że pochodzący z Wenecji Carlo Goldoni, odnowiciel 
komedii dell’arte, autor kilkudziesięciu utworów, w tym także librett operowych (tworzyli 
do jego librett twórcy tej miary, co Wolfgang Amadeusz Mozart, Antonio Vivaldi, Józef 
Haydn), dopiero w wieku czterdziestu lat porzucił zawód adwokata i oddał się bez reszty 
twórczości literackiej. Amerykanie z dumą przypominają, że zawód adwokata uprawiali 
m.in. dwaj sławni prezydenci: Abraham Lincoln i Tomasz Jefferson.  

 
Polacy z dumą przypominają, że zawód adwokata uprawiał Józef Wybicki, twórca 

Mazurka Dąbrowskiego. Adwokatem z zawodu był Franciszek Smolka, jeden  
z najwybitniejszych polityków galicyjskich, za służbę ojczyźnie skazany przez sąd 
austriacki na karę śmierci (amnestionowany i uwolniony, ale z zakazem uprawiania praktyki 
adwokackiej), z czasem – prezydent parlamentu austriackiego a przede wszystkim – 
inicjator usypania we Lwowie, ówczesnej stolicy Galicji, Kopca Unii Lubelskiej, 
upamiętniającego powołanie do życia w 1569 roku Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
Zawód adwokata uprawiał także Wojciech Trąmpczyński – marszałek Sejmu 

                                                           
116 Por.: J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Kraków 1992; S. Stabryła, 
Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie, Kraków 1995.  
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Ustawodawczego II Rzeczpospolitej a następnie marszałek Senatu I kadencji. Krakowianie 
pamiętają, że adwokatami z zawodu było w II połowie XIX w. trzech kolejnych 
prezydentów dawnej stolicy Polski: Mikołaj Zyblikiewicz, Ferdynand Weigel oraz Feliks 
Szlachtowski. Epizod adwokacki posiada w swoim życiorysie także twórca „wielkiego 
Krakowa” – prezydent Juliusz Leo.  

 
Przywołania tego typu można kontynuować, bowiem w dziejach nie tylko polskiego 

sądownictwa ale i naszej kultury adwokaci zapisali się trwale. Tutaj pragnę przywołać tych, 
którzy podjęli służbę u Muz. Zastęp ich jest bogaty, zasługujący zapewne na szersze 
opracowanie.117 Ograniczę się tu zatem jedynie do przywołania kilku sylwetek. 

 
Przypominam, że adwokatem był Mikołaj Mickiewicz, ojciec naszego największego 

poety, Adama. Pisarzem ani poetą wprawdzie Mikołaj nie był, ale wszystko wskazuje na to, 
że zgromadzona przez niego w domu w Nowogródku biblioteka a także towarzyskie 
kontakty na swój sposób przygotowały przyszłego poetę do skreślenia wspaniałych scen  
z udziałem przedstawicieli stanu prawniczego w Panu Tadeuszu.118 Nie chcąc zamienić tego 
tekstu w suchy rejestr nazwisk postanowiłem przybliżyć tu sylwetki trzech adwokatów, 
którzy podjęli służbę u różnych Muz. W pierwszej kolejności godzi się przypomnieć 
Włodzimierza Spasowicza (1829 – 1906), adwokata polskiego, który swego czasu podbił 
Petersburg (w 1867 roku został nawet wybrany na przewodniczącego Petersburskiej Rady 
Adwokackiej!), a który w drugiej połowie życia podjął służbę u Muzy Telksinoe, o której to 
Muzie wspomina Cyceron w dziele O naturze bogów. Sławny pisarz i mówca rzymski 
twierdził, że ta czarująca umysł Muza była córką Zeusa i nimfy Plusii. Wszystko wskazuje 
na to, że właśnie u niej podjął służbę urodzony k/Mińska, w rodzinie należącego do kościoła 
prawosławnego lekarza Spasowicz. Do dziejów naszych przeszedł on jednak nie tylko jako 
adwokat i profesor prawa karnego na Uniwersytecie Petersburskim a potem Wileńskim ale  
i znakomity krytyk oraz historyk literatury polskiej.  

 
 W dorobku Spasowicza znajduje się szereg tekstów o Mickiewiczu.119 Pisał on 

jednak również o Władysławie Syrokomli i Wincentym Polu, o Józefie Ignacym 
Kraszewskim i Zygmuncie Kaczkowskim, o Stanisławie Wyspiańskim i Józefie 
Weyssenhoffie, o Leopoldzie Staffie, Wacławie Berencie, Gustawie Daniłowskim i in.120 
Zwolennik szukania dróg porozumienia Polaków z Rosjanami, Spasowicz głosił swoje idee 
w odczytach wygłaszanych w różnych miastach, a także na łamach pism, które założył  

                                                           
117 Świadczy o tym choćby fakt powołania do życia w 1979 roku w Warszawie Klubu Adwokatów-Pisarzy  
w Warszawie, do którego przystąpili adwokaci z wielu innych miast, którego historia wciąż nie została 
opracowana. 
118 Por.: J. Leszczyński, Mikołaj Mickiewicz (1765 – 1812) w: Szkice z dziejów adwokatury polskiej. S. II. Pod 
red. R. Łyczywka, Warszawa 1978, s. 88 – 93. 
119 Najgłośniejszym echem odbiły się teksty dwóch jego odczytów wygłoszonych w Krakowie  w d. 14 i 15 
marca 1886 roku pt. Mickiewicz i Puszkin przy pomniku Piotra Wielkiego a ogłoszonych drukiem 
w„Pamiętniku Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. 1, 1887.  
120 W wydanych w latach 1892 – 1908 w Petersburgu Pismach dziewięciu tomach znaleźć można rozliczne 
teksty poświęcone pisarzom polskim i rosyjskim (Pisma ukazały się w dwóch wersjach językowych: polskiej  
i rosyjskiej.  
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i redagował: „Ateneum” (miesięcznik ukazujący się w Warszawie od 1876 r – 
współredaktorem jego był Piotr Chmielowski) oraz „Kraj” (tygodnik ukazujący się  
w Petersburgu od 1882 r; współredaktorem jego był Erazm Piltz). 

  
Do Krakowa Spasowicz przyjeżdżał kilkakrotnie. Był tu w 1879 roku – na 

uroczystościach jubileuszu 50-lecia pracy literackiej Kraszewskiego. Był w 1886 roku 
(wówczas wygłosił w Sali Rady m. Krakowa wzmiankowane odczyty o Mickiewiczu  
i Puszkinie). Do dawnej stolicy Polski przyjechał także w 1900 roku. Tym razem wziął 
udział w obchodach 500. rocznicy odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odebrał 
wówczas z rąk rektora Stanisława Tarnowskiego dyplom doktora honoris causa. Godność tę 
otrzymał w uznaniu zasług dla polskiej literatury.  

 
Na uznanie i szacunek potomnych z całą pewnością zasłużył sobie Aleksander 

Kraushar (1842 -1931), jeden z najwybitniejszych prawników polskich czasów narodowej 
niewoli, który służył dwom Muzom: Klio (patronce historii) oraz Euterpe (patronce liryki). 
Urodził się w Warszawie, w rodzinie żydowskiej.121 Jako student prawa w Szkole Głównej 
Warszawskiej w e 1863 roku włączył się do pracy przy redagowaniu wydawanego przez 
Rząd Narodowy pisma „Niepodległość”. Po ukończeniu studiów i odbyciu aplikacji w 1871 
r podjął praktykę adwokacką. Szybko zdobył sobie w Warszawie szeroką popularność, 
podejmował bowiem sprawy skomplikowane (m.in. reprezentował właścicieli placów 
zajętych przez prokuratorię Królestwa Polskiego pod Cytadelę Warszawską; w 1884 roku 
włączył się do procesu, jaki władze pruskie wytoczyły Kraszewskiemu). Z upływem lat, nie 
przerywając praktyki adwokackiej, Kraushar oddawał się swojej pasji, czyli poszukiwaniom 
archiwalnym, które zaowocowały bardzo obfitym dorobkiem. Przygotowując kolejne teksty 
historyczne, nie zapominał o poezji. Wydał też kilka tomików wierszy może nie 
najwyższych lotów, ale cennych ze względu na zawarte w nich akcenty patriotyczne, jak np. 
ostry osąd bismarckowskich Niemiec w tomikach: Strofy (1886) i Strofy jesienne (1903). 
Nie sposób tu choćby w największym skrócie omówić imponującego dorobku Kraushara 
jako historyka. Wydał on szereg tomów wydawnictw źródłowych (m.in. Dziennik podróży 
ks. Stanisława Staszica (1906 – 1911), Juliana Niemcewicza pamiętnik o czasach Księstwa 
Warszawskiego (1902)). Największa wartość posiadają jednak jego prace poświęcone 
historii Warszawy: ogłosił drukiem ok. 100 książek, broszur i rozpraw poświęconych tej 
tematyce. (m.in. Życie potoczne Warszawy wczasach listopadowych (1910), Warszawa za 
Stanisława Augusta (1914) czy Palestra warszawska (1919)). Dodać do tego należy dwa 
ważne fakty: 1) Kraushar wraz z żoną prowadził przez wiele lat salon, który gromadził 
polityków, artystów, aktorów czy pisarzy; 2) Kraushar był jednym z założycieli 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, prezesował Towarzystwu Miłośników Historii, 
był czynnym członkiem wielu innych stowarzyszeń, w tym Straży Piśmiennictwa Polskiego. 
Był człowiekiem, który dzięki swej niezmordowanej pracy ocalił dla potomnych wiele 
tekstów źródłowych, których oryginały zostały zniszczone w czasie II wojny światowej.  

 

                                                           
121 W 1903 roku wraz z żoną Jadwigą z domu Bersohn i córką Zuzanną (w literaturze znana jest jako Zuzanna 
Rabska, utalentowana poetka, autorka nowel a także tłumaczka) przeszedł na katolicyzm 
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I wreszcie trzeci adwokat, który zdecydował się służyć Muzom: Jan Brzechwa (1898 
– 1966). Prawdziwe jego nazwisko brzmiało: Jan Wiktor Lesman. Był on bratankiem 
powszechnie znanego poety: Bolesława Leśmiana (z zawodu notariusza!). Młodość spędził 
w Rosji. W 1918 r osiedlił się w Warszawie. Tutaj także studiował prawo. Po ich 
ukończeniu w 1924 roku odbył aplikację adwokacką a od 1929 roku prowadził w stolicy 
kancelarię adwokacką. W czasie wojny ukrywał się pod Warszawą, przez pewien czas był 
także ogrodnikiem w warszawskich Wyścigach Konnych). W okresie dziesięciu lat (od 1929 
do 1939) wyspecjalizował się w prawie autorskim. Jako adwokat bronił w sądach wielu 
pisarzy walczących o swoje prawa autorskie (wśród nich: Jerzego Jurandota oraz Zenona 
Przesmyckiego Miriama). Z upływem lat zyskał sławę jako najwybitniejszy polski prawnik 
zajmujący się problematyką prawa autorskiego. Jeszcze w latach trzydziestych włączył się  
w prace różnych organizacji polskich i międzynarodowych skupiających artystów i pisarzy 
(był radcą prawnym przy Zarządzie Głównym Związku Autorów i Kompozytorów 
Scenicznych, a także przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich). Z racji swej 
„specjalności” trafił do Międzynarodowej Konfederacji Związków Autorów  
i Kompozytorów. Był autorem wielu tekstów popularyzujących prawo autorskie. Jego 
zasługą było wynegocjonowanie w Hamburgu przez przedstawicieli rządu PRL redukcji  
o dwa miliony dolarów zadłużenia Polski w stosunku do zagranicznych związków z tytułu 
praw autorskich. 122  

Na służbę Muz Brzechwa przeszedł już na początku lat dwudziestych XX w. Pisał 
wówczas satyryczne teksty kabaretowe i uprawiał lirykę refleksyjną (np. Talizmany (1929), 
Piołun i obłok (1935)). Dopiero w wieku czterdziestu lat rozpoczął karierę pisarza dla 
dzieci. W 1938 roku ukazał się pierwszy tom takich wierszy pt. Tańcowała igła z nitką.  
Z czasem ta twórczość zdominowała cały warsztat poety. Jeszcze w 1939 r ukazał się tomik: 
Kaczka dziwaczka. Po II wojnie światowej raz po raz zaczęły się ukazywać tomiki wierszy, 
które do dziś podbijają serca najmłodszych (Przygody Pchły Szachrajki (1936), Ptasie plotki 
(1946), Na Wyspach Bergamutach (1948). W tym czasie Brzechwa stworzył także pierwszy 
tomik opowieści fantastycznych prozą: Akademia pana Kleksa (1946). Podjął ten wątek na 
początku lat sześćdziesiątych, kiedy ogłosił m.in. Podróże pana Kleksa (1961) oraz Triumf 
pana Kleksa (1965). 

Brzechwa okazał się prawdziwym mistrzem polskiej twórczości dla dzieci. W jego 
cień przeszli dawniejsi mistrzowie tej gałęzi literatur (np. Stanisław Jachowicz czy Maria 
Konopnicka). Także i współcześni nie dorównują jego mistrzostwu. Ale bo też podjął on 
służbę u Muz z prawdziwym oddaniem. Nie dziw zatem, że Muzy mu się sowicie 
odwdzięczyły.  

Jak wspomniałem, wielu adwokatów polskich z własnej woli przeszło do służby  
u Muz. Tu i ówdzie podejmowane są próby opisania tego zjawiska. Sądzę, że twórczość 
tych adwokatów zasługuje na monograficzne opracowanie. Zanim jakiś historyk literatury 
podejmie to wyzwanie, warto przypomnieć sobie choć kilka czy kilkanaście „dowodów” tej 
ich aktywności, tzn. znanych i mniej znanych wierszy.  

 
                                                           
122 Por.: M. Stępień, Zapomniana  sfera życia Jana Brzechwy (1898 – 1966). Adwokat Jan Wiktor Lesman jako 
pionier polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego, e.Palestra, 2016, poz. 8/A.  
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