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Pam iętniki adwokackie

stępow ania uczestników  procesu 
um iał ocenić. W śród najbardziej zna
nych adw okatów  wym ienia i ocenia 
w ystąpienia m .in. Eugeniusza Śm iaro- 
wskiego, Jan a  N ow odw orskiego, 
F ranciszka Paschalskiego, K azim ierza 
Sterlinga. Z najwyższym  uznaniem  
w ypow iada się o talencie wymowy 
adw okata  S tanisław a Szurleja: „Z  we
rw ą, z energią w yrazu i świeżością 
n iepospolitą , z dob itnością  frazesu ja s 
nego i m ocnego, z pięknym  patosem  
i śm iałością w zruszająco bronił swego 
klienta. Przeobraził ca łą  spraw ę” .

Z biory spraw ozdań sądowych Okrę- 
ta  m ają podobny charak ter (Półtora 
roku sali sądowej o raz Winien czy nie 
winien, później dodatkow o M iędzy ży 
ciem a sądem).

O kręt dobiera procesy najbardziej 
interesujące, czy to z uwagi na ich tło, 
czy też z uwagi na krąg biorących 
w nich udział osób.

W om awianym  tu tom ie (Półtora 
roku sali sądowej) om aw ia O kręt m.in. 
procesy w sprawie o zabójstwo prezy
denta N arutow icza (oskarżony Eligiusz 
Niewiadomski), proces kom unistycz
nego posła D ąbala, proces o zabójstwo

m etropolity Jerzego, proces grupy ko 
m unistów powiązanych z dom am i ban 
kierskimi (Toeplitza) oraz szereg proce
sów krym inalnych stosunkow o typo
wych.

Z biór jest bardzo ciekawy. Procesy 
w części są do siebie podobne, a więc 
m ogą czegoś nauczyć dzisiejszych p ra 
wników. N asuw ają też uwagi natury  
ogólniejszej na tem at zależności prze
stępstw od szerszych zjawisk społecz
nych.

Nie un ika też au to r przytoczenia 
uwag i odpowiedzi uczestników  
w spraw ach natu ry  szerszej. P rzesłu
chany w charakterze biegłego znany 
psycholog prof. W itwicki, na  p o s ta 
wione m u pytanie: „C o to jest p o rn o 
grafia?” , odpow iada: „N ic. T o tylko 
obelga, słowo pozbaw ione treści” . 
Rzeczywiście, do dziś byłoby bardzo 
tru d n o  odpowiedzieć na pytanie tej 
natury.

Ciekawe, jakkolw iek nie jedyne w pi
śmiennictwie, są obserwacje z procesu 
Eligiusza Niewiadomskiego, zabójcy 
prezydenta, który o swej ofierze mówi: 
„N arutow icz jako  człowiek dla mnie 
nie istniał” .

Autobiografia „ Wielkiego duchem”

N a podstawie popularnej ikonografii 
zachowujemy wspom nienie Mohanda- 
sa Gandhiego jak o  dziwnego ascety, 
ubranego w płócienną szatę, czasem 
fotografow anego razem  z kozą, której 
m leko służyło m u jak o  zasadniczy po 
karm .

M ało kto wie, że przez szereg lat 
G andhi wykonywał, z pewnym pow o
dzeniem, zawód adw okata, później zo
stał przyw ódcą politycznym, którem u 
społeczeństwo hinduskie nadało przy
dom ek „W ielkiego D uchem ” (M ahat- 
my).

99

★



Roman Łyczywek

G andhi urodził się (1869-1948) w In
diach w okresie imperialnego władztwa 
angielskiego nad tym krajem. Dziadek 
i ojciec M ohandasa Gandhiego byli 
przez pewien okres czasu premierami 
rządu prowincji hinduskiej, co jednak 
nie daw ało im ani ich rodzinie uprzywi
lejowanej pozycji społecznej w kraju 
opanow anym  przez Anglików.

Życie M ohandasa było ciężkie -  po 
stawił sobie za cel podniesienie pozycji 
swego narodu i robił to  konsekwentnie 
przez całe życie, spotykając się z czyn
nym przeciwdziałaniem władz nawet 
częściowo spotykając się z potępieniem  
ze strony swych w spółrodaków. Przez 
jednego z m aniaków  hinduskich został 
wreszcie zam ordowany.

Pam iętnik Gandhiego jest w dużej 
mierze unikalnym: nie ukrywa on żad
nych faktów , ani okoliczności nawet 
dla au tora przykrych lub w pewnym 
stopniu dyskredytujących. Nie jest też 
rzeczą łatwą wczuć się w treść pam ięt
nika i dążyć torem  myśli autora. W yda
wca pam iętnika, późniejszy premier 
niepodległych Indii, Jaw aharlal Nehru, 
pisze we wstępie: „zgłębić Jego myśli do 
końca nie jest rzeczą łatwą (...), cóż 
dopiero, gdy chodzi o europejskiego 
czytelnika” .

Sam G andhi zdecydował się na pisa
nie autobiografii pod wpływem pobytu 
w więzieniu i za cel stawia sobie „zm a
gania i poszukiwania, o ile chodzi o nie- 
sprzeciwianie się złu” i stwierdza, że: 
„Praw da polega nie tylko na wierności 
prawdzie w słowach, lecz również 
w myślach i dotyczy nie tylko względnej 
prawdy, lecz praw dy absolutnej, Zasad 
Odwiecznych, czyli pojęcia Boga” .

M łode lata spędził zgodnie z n o r
mami społeczności hinduskiej. Już jako

chłopiec zawarł związek małżeński 
i rozpoczął naukę w szkołach. W yróżnił 
się zdolnościami i, co należało do sytua
cji wyjątkowych, otrzym ał stypendium. 
W tych latach związał się też z pewnego 
rodzaju ideologią -  został jaroszem  na 
całe życie. Świadectwo dojrzałości uzy
skał w r. 1891, po czym -  dzięki o trzy
manej pom ocy -  odbył studia praw 
nicze w Anglii i uzyskał uprawnienia 
adwokackie (w r. 1891).

Sytuacja dyplom ow anego p raw ni
ka, zaliczającego się do „niższych n a 
rodow ości” , bywała dziwna, w każdej 
chwili m ożna się było spotkać ze znie
wagą i dyskrym inacją. Znaczna liczba 
H indusów  w tym okresie osiedlała się 
w Afryce Południow ej. Tą drogą p o 
szedł i G andhi, uzyskawszy zlecenie na 
prow adzenie spraw  praw nych pewnej 
firmy w Afryce („radcostw o praw ne” ). 
M im o dość częstych szykan ze strony 
władz, w yrobił sobie opinię dobrego 
i skutecznego praw nika. N a polu spo
łecznym zaangażow ał się w zorganizo
w aniu stow arzyszenia hinduskiego, 
staw iającego sobie za cel obronę g od
ności i interesów ludności hinduskiej. 
D ziałał głównie na terenie Pretorii. 
W ypow iadał się też w autobiografii na 
tem at dośw iadczeń adwokackich: 
„Już same prace przygotowawcze do 
procesu w zbogacają wiedzę praw ni
czą” .

W tych latach objawiła się :eż pew
nego rodzaju niechęć do wykonywane
go zawodu, gdyż zaczął potępiać nad 
m ierną pogoń za honorariam i. Uznał 
też, że „najistotniejszym  powołaniem 
adw okata jest pogodzenie powaśnio- 
nych stron” . Stwierdza też, że on sam 
„podczas dwudziestoletniej aiw okac- 
kiej praktyki większą część czasu spę
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dził n a  doprow adzaniu  wielu spraw do 
polubow nego rozstrzygnięcia” .

Z głębokim  zainteresow aniem  kon
tynuow ał studia religioznawcze. Z wiel
kim szacunkiem  w ypowiada się o chry- 
stianizm ie, jednakże zasady wiary 
chrześcijańskiej nie przekonują go do 
końca i pozostaje przy tradycyjnej reli
gijnej myśli hinduskiej.

Po trzech latach pobytu  w Afryce 
Południow ej, wrócił -  w założeniu 
przejściowo -  do  Indii. G łęboki hum a
nizm coraz wyraźniej wywierał na jego 
poglądach swoje piętno: „W szystkie 
doznaw ane w życiu radości bledną w o
bec tej jednej: gdy z sercem pełnym 
wewnętrznego zadow olenia m ożna się 
kom uś przysłużyć” .

W swej działalności społecznej prze
strzegał starannie zasady, że „insty tu
cja, k tó ra  nie potrafi zdobyć poparcia 
społeczeństwa, nie m a racji bytu” .

N a tak ich  zasadach  kształtow ał też 
G an d h i swój stosunek  do Anglii. Z je 
dnej s trony  oceniał B rytyjczyków  ne
gatyw nie, tw ierdząc, że „p odobn ie , 
jak  niem ożliw e jest, by słoń, przy 
najlepszych naw et chęciach, ro zu m o 
wał tak , jak  m rów ka, tak  d la  A nglika 
m yśleć lub postępow ać jak  H indus 
jes t czymś wręcz nie do  pom yślen ia” , 
z drugiej jed n ak  s trony  uw ażał, że 
„nie znam  drug iego  człow ieka, m ają 
cego tak  lo jalny  stosunek  do  b ry ty js
kiej konsty tucji, ja k  m iało  to  miejsce 
u m nie” .

Faktem  jest, że z chwilą wybuchu 
I wojny światowej G andhi zgłosił się

dobrow olnie do służby sanitarnej 
w Anglii. Była to realizacja zdecydowa
nego poglądu ideowego o niesprzeci- 
wianiu się złu.

H um anizm  był w nim zakorzeniony 
głęboko: „Człowiek jest człowiekiem 
w m iarę jak  potrafi zapanow ać nad 
sobą i stara  się to  osiągnąć w praktyce” . 
Równocześnie „trzeba nosić w sobie 
miłość dla najmarniejszego stworzenia 
żyjącego na świecie” .

Przy tym wszystkim nie przestawał 
przez długie lata pełnić funkcji adw oka
ckiej, uważał się za adw okata z pow oła
nia, ale stawiał temu zawodowi nie
zwykle wysokie wymagania natury  m o
ralnej. Zakazywał „posługiwania się 
pochlebstwem dla uzyskania p rak ty 
ki” , nie dopuszczał kłam stwa ze strony 
adw okata, nawet kosztem przegrania 
sprawy, uzależniał też wysokości hono
rarium  od wygrania sprawy. Takie sta
wianie przez niego sprawy nie odstrę
czało klientów, lecz przeciwnie w na
stępstwie połow a klientów stawała się 
jego przyjaciółmi.

Był G andhi człowiekiem niezłom 
nych zasad: „N iepodobna żyć, ulegając 
jednocześnie pokusom  ciała i słuchając 
rozkazów duszy” .

W ykształcony w Anglii, rozumiejący 
wiele spraw społecznych, politycznych 
i zawodowych człowieka Zachodu, po 
zostawał G andhi zawsze człowiekiem 
żyjącym ideowym natchnieniem 
W schodu. Choć trudny czasem do zro
zumienia dla nas -  Europejczyków, był 
człowiekiem wielkim.
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