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Spotkanie w dniu 20 marca 1975 r. na temat: 
„Współczesna wymowa sqdowa”

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w nrze 5—6 „Palestry" z br. publikujem y  
tekty  przemówień wygłoszonych na tym  spotkaniu przez adw. dra Zdzisława 
Czeszejkę, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, doc. dra hab. Andrzeja M urzy- 
nowskiego, prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw
skiego, Michała Kulczyckiego, sędziego Sądu Wojewódzkiego, i Henryka Szletyń- 
skiego, profesora Państwowej W yższej Szkoły Teatralnej w  Warszawie.

Zamieszczamy róumież uioagi na temat tego spotkania adwokatów: dra Broni
sława Kocha z Bydgoszczy, dra Andrzeja Kiszy z  Wrocławia i Henryka Nowo
gródzkiego z Warszawy.

1.
ZDZISŁAW CZESZEJKO-SOCHACKI

Mowa sadowa jako narzędzie oddziaływania społecznego

Sztuka przem aw iania, k tó rej częścią i odm ianą jest wymowa sądowa, je s t dzie
dziną o bogatej historii i w ielkim  wpływ ie na kształtow anie się ludzkich m yśli 
i poglądów. Słowo bowiem , będące kształtem  ludzkich m yśli, odbiciem ludzkich  
pragnień  i dążeń, je s t potężnym  orężem, zdolnym podnieść, ale i obalić człowieka, 
pomóc mu, ale i zaszkodzić.

Nic tedy dziwnego, że znakom ity francusk i poeta i eseista P aul V aléry dochodzi 
do wniosku, że gdy chodzi o konstrukcję słowną, to  rozm yślający nad nią au to r  
czuje się jednocześnie źródłem  energii, inżynierem  i tym , co staw ia ograniczenia; 
są  w  nim  trzy  osoby: jedna jest impulsem , d ruga przew iduje, kom ponuje, m ia rk u je  
i pow strzym uje, trzecia, k tó ra  jest logiką i pam ięcią, u trw a la  to, co dane, zacho
w uje istn iejące związki, zapew nia jakąś ciągłość zam ierzonej całości.

Mowa m a sw oje dzieje. W starożytnej Grecji, a także w  czasach rzym skich 
żywe słowo było źródłem  wzruszeń i przeżyć estetycznych. Rewolucyjny rom antyzm  
sprow adził wymowę z piedestału sztuki i nadał je j charak te r środka wiodącego d o  
osiągnięcia określonego celu, pewnej sprawności.

Aczkolwiek i dziś w ym owa jest przede wszystkim  środkiem  przekazyw ania pew 
nych idei, osiągania w  ten  sposób pewnych celów społecznych, to jednak  nic 
nie może um niejszyć fak tu , że jest ona jednocześnie źródłem  estetycznych doznań.

Nasz polski język nie jest, niestety, w  tym  zakresie należycie w ykorzystyw any. 
N ader często ubóstw u form y odpow iada ubóstw o treści. G w ałtow ne tem po życia 
nie sp rzy ja  dziś kw iecistym  i koronkow ym  wywodom, narzuca sw oje rygory : 
szybkiego i jak  najpełniejszego, ale zarazem  i zwięzłego przekazyw ania m yśli. 
Słowo sta je  się coraz bardziej oszczędne, sta je się sw oistym  kodem  m yślowym . Te 
współczesne w ym agania pod adresem  wymowy pozw alają na precyzyjne w ypo
w iadanie m yśli w  form ie oddającej bogactwo ludzkich nastrojów , przeżyć.

W ymowa sądowa m a w  tym  względzie szczególne zadania i możliwości.


