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Wspomnienia
Lech Falandysz (1942-2003) – wspomnienie o Mistrzu
Dnia 22 lutego 2008 roku minê³a pi¹ta rocznica œmierci profesora
Lecha Falandysza, wybitnego znawcy prawa, wychowawcy i mistrza
wielu pokoleñ prawniczych, cenionego adwokata. Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim (1965 r.) Lech Falandysz zwi¹zany by³ do drugiej
po³owy lat 90. ubieg³ego stulecia z Instytutem Prawa Karnego Wydzia³u
Prawa i Administracji tej uczelni (1971 r. – doktorat, 1981 r. – habilitacja)
Specjalizowa³ siê w dziedzinie prawa karnego zwanej wiktymologi¹ –
nauce o roli ofiary w przestêpstwie. Jest autorem pierwszych w Polsce
monografii na ten temat. Opublikowa³ oko³o 200 prac z zakresu prawa.
Po sierpniu 1980 roku zdecydowanie opowiedzia³ siê za powsta³ym
na Wybrze¿u nowych ruchem spo³ecznym, kierowanym, jak otwarcie
mówi³ swoim studentom, przez swojego wielkiego imiennika. Jego felietony pod tytu³em „Ja i moje prawo” w „Tygodniku SOLIDARNOŒÆ”
wyznacza³y kierunki zmian prawa karnego; po 1989 roku jego artyku³y
ukazywa³y siê w tym periodyku ponownie. Po wprowadzeniu stanu
wojennego, ówczesny docent Lech Falandysz rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
w Komitecie Helsiñskim. Jego wyk³ady i konwersatoria na wydziale prawa
UW w latach 80. ubieg³ego wieku gromadzi³y liczne rzesze, nie tylko jego
studentów, ale i wybitnych przedstawicieli opozycji demokratycznej oraz
sto³ecznego œrodowiska prawniczego, bêd¹cych rzecznikami zmian
w Polsce. Uczestniczy³ w obradach „okr¹g³ego sto³u” po stronie opozycji.
W latach 1990-1991 by³ dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci przy Ministerstwie Sprawiedliwoœci, a w latach 1991-1995 –
w s³u¿bie nowej Rzeczypospolitej – pracowa³ w Kancelarii Prezydenta RP.
Uczestniczy³, jako przedstawiciel prezydenta, w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad tzw. Ma³¹ Konstytucj¹ i przygotowaniem przez Belweder projektu Karty Praw i Wolnoœci.
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Od 1997 roku prof. Lech Falandysz zwi¹za³ siê z Wy¿sz¹ Szko³¹
Handlu i Prawa im. Ryszarda £azarskiego w Warszawie, pocz¹tkowo jako
prorektor, a od czerwca 2000 roku jako rektor tej uczelni.
By³ on zwolennikiem silnej prezydentury. Jego interpretacje Ma³ej
Konstytucji, dziêki którym ówczesny prezydent RP uzyska³ wiêkszy zakres
w³adzy, spowodowa³y powstanie nowego terminu w wyk³adni prawa.
W jednym z wywiadów Lech Falandysz ustosunkowa³ siê do powy¿szego problemu w aspekcie dogmatyki prawa, któr¹ by³ zafascynowany ju¿
w okresie swoich studiów: „»Falandyzacjê« prawa zarzucali mi politycy,
czyli ludzie, którzy nie znaj¹ prawa. Natomiast prawnicy nie mieli o to
do mnie szczególnych pretensji. Wiedzieli bowiem, ¿e s¹ to dopuszczalne
sposoby wyk³adni prawa. Nigdy nie naruszy³em kanonów wyk³adni. By³a
to mo¿e doœæ specyficzna wyk³adnia prawa, rozbijaj¹ca pozornie s³uszne
zasady, za którymi stali politycy i partie, nie ³ama³a ona jednak kanonów
logiki i nie narusza³a wspólnego dobra. Walka o prawo trwa dalej, poniewa¿ nie jest ono dane raz na zawsze, a granice jego wyk³adni wyznaczaj¹ zasady pañstwa prawnego.”
Po latach senator Krzysztof Piesiewicz stwierdzi, ¿e czas zweryfikowa³ „falandyzacjê” – jest ona niczym w porównaniu z tym, z czym mamy
do czynienia dzisiaj, jeœli chodzi o elastycznoœæ prawa.
Za pracê dydaktyczn¹ prof. Lech Falandysz zosta³ odznaczony Krzy¿em Polonia Restituta. Pozosta³ w pamiêci, nie tylko swoich studentów,
jako wielki prawnik, wspania³y, odwa¿ny cz³owiek, prawdziwy dydaktyk
i naukowiec.
Po jego habilitacji, na pocz¹tku 1981 roku, wokó³ nowego samodzielnego pracownika naukowego zgromadzi³a siê b³yskawicznie grupa studentów wydzia³u prawa UW (poszukuj¹cych w burzliwych ówczesnych
czasach niekwestionowanego uniwersyteckiego autorytetu), w sk³ad której
wchodzi³ i ni¿ej podpisany, którzy kontynuowali studia wed³ug tzw.
indywidualnego programu, pod jego troskliw¹ opiek¹ naukow¹. Najbli¿si
mu studenci nazywali go Mistrzem. W powszechnej opinii Lech Falandysz, uchodz¹cy za przyk³ad wyrozumia³ego i tolerancyjnego egzaminatora, obdarzaj¹cego studentów olbrzymim, czêsto niespotykanym kredytem zaufania, by³ wobec nas, tak jak sam wobec siebie, niezwykle
wymagaj¹cy; wspó³praca z nim wymaga³a dochowania najwy¿szego
poziomu merytorycznego.
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Z jego osob¹ zwi¹zane s¹ liczne anegdoty, ale równie¿ nale¿y wymieniæ
i bezsprzeczne fakty – z okresu stanu wojennego – œwiadcz¹ce o jego
niezwyk³ej, odwa¿nej postawie, która przesz³a do historii wydzia³u: udzia³
w obronnej potyczce z ZOMO – przed bram¹ Uniwersytetu czy te¿
„odbicie” (z udzia³em jego „pretorian” z indywidualnego toku studiów)
z aresztu i z kolegium do spraw wykroczeñ jego magistranta, zatrzymanego przez si³y re¿imowe w czasie opozycyjnej manifestacji 3 maja
1982 roku.
Profesora Lecha Falandysza cechowa³a niezwyk³a wiara w ka¿dego
cz³owieka i tolerancja, któr¹ zawdziêcza³, jak sam podkreœla³, profesorowi
Arnoldowi Gubiñskiemu – cz³owiekowi kryszta³owego charakteru, niezwyk³ej ³agodnoœci i ogromnej wiedzy, u którego by³ asystentem i u którego zrobi³ doktorat i habilitacjê.
Na gruncie prawa karnego szerzy³ g³êboki humanizm. Przysz³oœæ –
w rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych – widzia³ w stosowaniu metod
i instrumentów cywilnych, dalekich od przemocy i represji; tak jak antyczny
Odyseusz – Ulisses, mimo licznych przeciwnoœci losu zmierza³ do swojej
Itaki prawa.
Profesor Henryk Kupiszewski, wielki znawca kultury prawnej œwiata
antycznego, pierwszy po 90. roku ubieg³ego stulecia Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, wyk³adaj¹c istotê uniwersytetu – universitas – od œredniowiecza do czasów wspó³czesnych, k³ad³
g³ówny nacisk na nierozerwaln¹ wspólnotê w poszukiwaniu Prawdy:
profesora i studenta, nauczyciela (mistrza) i ucznia, która to wspólnota
trwa mimo up³ywu czasu – trwa wiecznie, czego potwierdzeniem jest
¿ycie i dzia³alnoœæ naukowo-dydaktyczna prof. Lecha Falandysza, w pe³ni
uzasadniaj¹ce powy¿sze s³owa.

Leonard Dro¿d¿ewicz
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