
Iš pradžių Markauskas buvo prisiekusio advokato 

Kazimiero Venclauskio padėjėjas (1925-1926), o 

nuo 1927 iki 1932 m. prisiekusis advokatas, 

1933-1944 metais dirbo advokatu Šiauliuose.
 

Apie savo advokato darbą Šiauliuose, 

Markauskas prisiminimuose rašė: 

 

Jau baigiantis II Seimo kadencijai, 

netikėtai gavau telegramą iš Šiaulių. Ten ką 

tik buvo miręs įžymus advokatas Stanislovas 

Lukauskis. Tad jo įpėdiniai drauge su Advokatų 

Tarybos atstovu Kazimieru Venclauskiu nutarė 

mane kviesti perimti velionio palikimą – jo 

pradėtas, bet nebaigtas bylas, kurių buvo ne 

mažiau 700. 

Tą pakvietimą aš noriai priėmiau ir 

išėjau iš Seimo. 

Mano laimė, tuojau prasidėjo vasaros 

atostogos, ir aš turėjau laiko perkratyti visas 

man tekusias bylas ir susidaryti konspektus. 

Jei to nebūčiau padaręs, tai, prasidėjus teismo 

posėdžiams, turint kasdien po 5-6 bylas, 

nebūčiau spėjęs pasiruošti. Konspektuodamas 

praleidau visas savo atostogas, be to, turėjau 

pasisamdyti padėjėją ir sekretorę. 

Advokatui daug tenka pamatyti bylose 

vargo, ašarų, apgaulės, klastos, žiaurumo ir 

kraujo. Advokato darbas yra pelningas, bet 

nelengvas. Visą laiką reikia kovoti su 

priešingos pusės advokatu, su prokuroru, 

pagaliau, su savo paties klientu. Nesąžiningas 

klientas kartais primeluoja savo advokatui, o 

kuomet jo melaginga versija teisme 

nepasitvirtina ir byla lieka pralaimėta, vis 

tiek klientas kaltins savo advokatą, kam jis 

neišlošė bylos. Advokatas visą laiką gyvena 

įtampoje, ypač, jei jis turi didelę praktiką. 

Vieną dieną būna kelios bylos ir net įvairiuose 



teismuose, o kartais ir įvairiose vietose. 

Reikia visur laiku spėti, panaudojant visokias 

susisiekimo priemones, niekur ir niekuomet 

nepraleisti bylose nustatytų terminų. Todėl 

advokatų gyvenimo vidurkis yra mažesnis už kitų 

profesijų. 

Šiauliuose buvo apie 20 visokio amžiaus, 

tautybės ir charakterio advokatų. Iš jų noriu 

paminėti du mūsų „premjerus“ – tai mano 

pirmtakas Stanislovas Lukauskis ir Kazimieras 

Venclauskis. 

 

Markauskas iki galo buvo ištikimas advokato 

profesijai, labai atsakingai žiūrėjo į savo 

darbą. Nagrinėdamas klausimą, koks turi būti 

idealus advokatas, jis rašė: 

 

Kokios kvalifikacijos tam reikia? Visų 

pirma reikia turėti pakankamą bendrą, mokslinę 

ir specialią juridinę erudiciją. Tai yra 

advokato amato įrankis. Bet įrankio nepakanka, 

dar reikia mokėti tinkamai jį valdyti. Stipri 

logika ir graži minčių dėstymo forma yra 

būtinos sąlygos. Advokatas dirba tarp žmonių ir 

su žmonėmis. Jam tenka turėti nuolatinį 

kontaktą su teisėjais, su teismo tarnautojais, 

su savo kolegomis, pagaliau, su savo klientais. 

Todėl būtina jo pasisekimo sąlyga yra tinkamas 

taktas. Pagaliau advokato moralinė pusė ir jo 

nepalaužiama ištvermė kovoti dėl jam patikėtų 

apginti reikalų vaidina svarbų advokato 

profesijoj vaidmenį. 

 

Toks buvo ir vienas iš iškiliausių 

Lietuvos advokatų – Mečislovas Markauskas.  

 


