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i metody nauczania, doskonalenia i przekształcania. Ludzie ciężko pracu
jący, poniżani i wyzyskiwani, zobaczyli naraz, że ich wysiłek może mieć 
sens ideowy, jeżeli jest obracany na użytek społeczny, powszechny. Pra
wda ta dotarła do każdego kontynentu i kraju, do każdego nieomal czło
wieka. Nie zatrzymały jej żadne bariery naturalne i sztuczne.

W tym więc upatruję jedną z zasadniczych wartości nowej ery rozwoju 
ludzkości. To nic, że poziom świadomości jest jeszcze różny, to nic, że 
nie każdy jeszcze jednakowo pojmuje system wartości moralnych, że ten 
dekalog jest determinowany wielu czynnikami historycznymi. Wszystko 
to nie zmienia faktu istnienia wartości pracy jako źródła siły uświado
mionej. Jest to fakt zapoczątkowany przez Rewolucję Październikową 
i kontynuowany przez jej twórców i ich następców, a przyjęty przez mi
liony ludzi, z każdym dniem zwiększa się i potężnieje. W tym właśnie 
upatruję największe osiągnięcia Rewolucji Październikowej.

adw. Edmund Mazur
*

Dziś z perspektywy 60 lat możemy uzmysłowić sobie, że Rewolucja 
Październikowa, chociaż dokonała się w jednym kraju, wywarła wpływ 
na społeczno-ekonomiczny rozwój całej ludzkości i że w oderwaniu od 
jej następstw nie można prawidłowo ocenić aktualnie zachodzących w  
świecie procesów w dziedzinie polityki, ekonomiki, handlu, rozwoju kul
tury i cywilizacji.

Rewolucja Październikowa zrodziła pierwsze na świecie państwo ro
botników i chłopów, kładąc podwaliny pod powstanie w ciągu niespełna 
trzydziestu lat potężnego obozu socjalistycznego. Jednocześnie lata, które 
upłynęły od zwycięstwa Rewolucji Październikowej, pozwoliły również 
nam, Polakom, zrealizować podstawowe aspiracje narodowe, do których 
zawsze należało dążenie do odzyskania niepodległości, tak jak obecnie 
chodzi nam o nienaruszalne bezpieczeństwo naszego kraju, trwały pokój 
i odpowiadający naszym stosunkom społeczno-ekonomicznym socjalisty
czny rozwój naszego kraju.

Socjalizm zlikwidował odwieczne plagi ludzkości: głód, nędzę, ucisk 
społeczny i zapewnił ludziom pracy szeroki dostęp do wiedzy, kultury 
i ludowładztwa. Dzięki tworzeniu w ramach obozu socjalistycznego ogrom
nego potencjału ekonomicznego, rozbudowany został niezbędny jeszcze 
w naszych czasach ze względu na istniejące zagrożenie ze strony impe
rializmu arsenał środków obronnych, których jedynym celem jest ochro
na zdobyczy socjalizmu i zapewnienie mu dalszego rozwoju, a w szer
szej perspektywie — ochrona całej ludzkości przed nowym światowym 
konfliktem zbrojnym, którego wybuch ewentualny byłby wręcz katastro
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fą dla naszej planety. Właśnie dzięki sile obronnej obozu socjalistycznego, 
wzmocnionej nadto mądrą polityką pokojową, siły imperialistyczne zmu
szone są do rozstrzygania spornych problemów w drodze negocjacji.

60 lat, jakie upłynęły od zwycięstwa Rewolucji Październikowej, po
twierdziły fakt nieuchronnego rozwoju idei komunistycznych na całym 
świecie. Wspólne działanie Związku Radzieckiego, Polski oraz innych 
krajów socjalistycznych na arenie międzynarodowej daje wszystkim na
rodom świata nadzieję trwałego odprężenia oraz uzyskania pełnego wy
zwolenia społeczno-ekonomicznego, likwidacji resztek kolonializmu, ra
sizmu i ponawianych jeszcze niekiedy prób restytucji faszystowskich form 
sprawowania władzy.

W ciągu ostatnich 60 lat stało się rzeczą oczywistą, że prawo człowieka 
do wolności, sprawiedliwości społecznej i równości najlepiej gwarantuje 
ustrój socjalistyczny, będący najwyższą formą demokracji. To właśnie 
demokracja socjalistyczna, realizując postulat równości praw i obowiąz
ków ludzi pracy, stwarza najlepsze przesłanki do likwidacji starego usta
wodawstwa i tworzenia na jego miejsce nowego, odpowiadającego socja
listycznym przeobrażeniom kraju.

Integralnie związana z socjalizmem idea praworządności determinuje 
też kierunek działalności zarówno radzieckiej jak i polskiej adwokatury. 
Sięgając do historii, warto w tym miejscu przypomnieć odezwę rządu ra
dzieckiego z 29 października 1917 r. („Do i n t e l i g e n c j i  R o s j i ”), 
postulującą udział tej inteligencji w budowaniu nowego społeczeństwa. 
Cała postępowa inteligencja Rosji, w tym również liczni prawnicy, włą
czyli się na wezwanie władzy radzieckiej do realizacji dzieła Wielkiego 
Października. Warto też przypomnieć, że pierwszymi opracowanymi przez 
prawników radzieckich aktami prawnymi, zmierzającymi do likwidacji 
nierówności społecznej, są: „Deklaracja praw pracującego i wyzyskiwa
nego ludu” oraz nowy „Kodeks pracy”.

Docenianie wielkiego znaczenia ludowładztwa w ramach demokracji 
socjalistycznej zawsze mobilizowało adwokatów — zarówno partyjnych 
jak i bezpartyjnych — do szerokiego udziału w pracach społecznych. 
Adwokatura polska była i jest zaangażowana po stronie postępowych 
przemian, jakie Polsce przyniosła Wielka Socjalistyczna Rewolucja Paź
dziernikowa.

adw. Stanisław Rzeczycki


