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obcojęzycznej) in teresujące uw agi i 
cenne w yjaśnienia autora, p rezen tu ją 
bogactwo m ateria łu  poznawczego i b i
bliograficznego. Je st to rzecz szczegól
nie pożyteczna, gdyż nasycone zwłasz
cza treścią eksplikacyjną odsyłacze i 
przepisy um ożliw iają czytelnikowi się
gnięcie do odpowiednich m ateria
łów w  określonej problem atyce, k tó
rą  — w m iarę odpow iednich zain tere
sowań — pragnęłoby się dodatkowo 
pogłębić, czy też skonfrontować z 
w łasnym i w danej kw estii przekona
niami.

Pełne uznanie budzić pow inien fakt, 
że au tor nie uchylił się od przeanali
zowania takich spornych problem ów, 
których rozw iązania doktrynalne są 
ciągle dyskusyjne. K ontrow ersyjne 
problem y przedstaw ia autor w  sposób 
nacechowany obiektywizm em oraz rze
telnością argum entacji pro  i contra. 
Dzięki tem u czytelnik, wprowadzony 
w  obszar różnych zapatryw ań w  od
niesieniu do określonych kw estii, ma

możliwość uzyskania obrazu istn ieją
cych w ątpliwości i w ielu trudności, ja 
kie pow stają przy podjęciu próby de
finitywnego rozw iązania danego pro
blemu.

W szechstronna perspektyw a teore
tyczna i b rak  lakoniczności w polem i
ce z odm iennym i rozwiązaniam i i za
patryw aniam i pozwala czytelnikowi na 
w eryfikację trafności przedstawionych 
przez au tora poglądów i konkluzji, co 
w  konsekwencji spraw ia, że lek tu ra 
om awianej m onografii wzbudza żywe 
zainteresow anie i wyzwala aktywność 
intelektualną. Z uznaniem  podkreślić 
należy troskę au to ra  o kom unikatyw 
ność językow ą i stylistyczną. Dzięki 
tem u śledzenie m yśli au tora nie na
stręcza czytelnikowi trudności. W świe
tle przedstawionych refleksji należy w 
pełni aprobować opinię prof. M. Cieś
laka, że m onografia L. Kubickiego n a 
leży do jednej „z najlepszych (...) na 
niw ie naszych nauk penalnych” 14.

W ładysław  Sieracki

14 P o r. p rzyp is 1, s. 126.
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Problem  tzw. psychopatii należy do 
szczególnie ważnych i pierw szoplano
wych zagadnień społecznych. In teresu 
je  on nie tylko lekarzy, ale także pe
dagogów, socjologów i praw ników . 
Znajom ość zagadnienia wiąże się 
z praw idłow ym  funkcjonow aniem  w y
m iaru  sprawiedliwości, gdyż odsetek 
psychopatów  m ających konflikty z 
p raw em  i norm am i współżycia spo
łecznego je st znaczny. Dzieje się tak 
w skutek  trudności adaptacyjnej psy
chopatów  do ogólnie zaakceptowanych 
społecznie norm, aczkolwiek żaden ro 
dzaj psychopatii n ie  p redestynuje 
osobnika n ią  dotkniętego do popełnie
nia. określonych przestępstw . Znajo

mość osobowości k lien ta jest zawodo
wym obowiązkiem adw okata i z tych 
przyczyn zachodzi n iew ątpliw ie ko
nieczność znajomości podstawowej lite
ra tu ry  psychiatrycznej, um ożliwiającej 
poznanie i zrozum ienie osobowości od
biegających od tzw. norm y psychicz
nej.

Jakkolw iek lite ra tu ra  naukow a pol
ska i zagraniczna dotycząca psychopatii 
jest dość bogata, to jednak  nie zawsze 
pozwala ona na dokładne zorientowanie 
się w  om awianej problem atyce, z na
tu ry  swej dość niejasnej. Wielość defi
nicji naukowych, podziałów typolo
gicznych, sprzeczności poglądów na 
etiologię, charakterystykę zjawiska i
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możliwości w  dziedzinie terapii bynaj
mniej nie ułatw ia czytelnikom pozna
nia tej niezwykle trudnej problem aty
ki. W naszym piśm iennictw ie b rako
wało dotychczas monografii, k tóra by 
w sposób możliwie najbardziej p rzy
stępny i wyczerpujący omówiła całość 
zagadnienia. Lukę tę w  dużym stopniu 
zapełniła w ydana ostatnio praca zm ar
łego w 1972 r. prof. A. Kępińskiego. 
Nie jest to dzieło zbyt obszerne, gdyż 
liczy (wraz z posłowiem) zaledwie 162 
str., omawia jednak  szereg zagadnień 
ważnych i interesujących. Oto tytuły 
rozdziałów: Pojęcie psychopatii a sy
stem  wartości, Typ histeryczny, Typ 
psychasteniczny, Typ anankastyczny 
(obsesyjny), Typ epileptoidalny, Typ 
im pulsywny, Typ paranoidalny (uroje
niowy), Typ sadystyczno-m asochi- 
styczny, Refleksje końcowe i Posłowie.

Zaletą pracy, adresowanej nie tylko 
do lekarzy, lecz także m.in. do p raw 
ników, jest przejrzystość, poprawność 
języka, jasność sform ułow ań i oparcie 
wniosków oraz wywodów na dużym 
praktycznym  doświadczeniu autora. N a
leży w tym miejscu oddać hołd zm ar
łem u prof. A. K ępińskiem u za to, że 
będąc nieuleczalnie chory, po trafił zdo
być się na ogromny wysiłek woli i za
wrzeć w swoim ostatnim  dziele w ielki 
zasób wiedzy. A utor, zam iast opierać 
swoje wywody na poglądach innych 
naukowców, przedstaw ia w łasne ory
ginalne koncepcje, odnosi się krytycz
nie do w ielu sztucznych podziałów 
psychopatii, wreszcie nie ukryw a tru d 
ności lub niedostatecznego poznania 
licznych zagadnień. Słowo ignorabimus 
w yjaśnia czasami o wiele więcej an i
żeli stosowana przez niektórych au to 
rów  „zasłona dym na”, sk ładająca się 
z wielu bogatych zdań, kryjących za 
sobą ubóstwo myśli i niewiedzę. Każde 
dzieło naukowe, zwłaszcza z zakresu 
psychiatrii, wym aga reprezentow ania 
określonej postaw y filozoficznej i ży
ciowej autora. Prof. K ępiński był p rze
de wszystkim hum anistą  i en tuzjastą 
wiedzy. Na probiera kształtow ania się

osobowości ludzkiej patrzał w ielostron
nie. Tak więc nie negując wpływu 
czynników genetycznych oraz środowi
skowych, podkreślał rów nież czynnik 
wolnej woli i tw ierdził: „Form a n a
szej osobowości w pewnej m ierze od 
nas sam ych zależy” (s. 11). S tw ierdzał 
także dużą plastyczność p lanu  gene
tycznego, modelowanego pod działa
niem środowiska. Z drugiej strony 
autor silnie zaakcentował charak tery 
styczną cechę psychopatii — niezm ien
ność. Pozw ala ona w  wielu wypadkach 
przewidzieć trafn ie  postępow anie psy
chopaty. Typologię psychopatii, zda
niem autora, należy trak tow ać jako 
sw oistą typologię zaostrzonych cech 
osobowości (s. 11), przy czym wszelkie 
typologie należy traktow ać cum  grano 
salis (s. 133), gdyż tak  jak  nie ma 
czystych typów  osobowości, nie ma też 
czystych typów psychopatii (s. 42).
Szczególnie in teresu jąca jest uwaga, że 
„u człowieka proces w artościow ania 
i decydowania nie jest wyłącznie świa
domy, całkiem  przeciwnie, znaczna je
go część dokonuje się poniżej progu 
świadomości, na zasadzie różnego ro
dzaju autom atyzm ów  (...)” (s. 24). P rzy
kłady takich  interesujących wypowie
dzi można by mnożyć, lecz m ijałoby 
się to z celem recenzji. Wspomnieć 
natom iast należy o poglądach prof. 
A. Kępińskiego na problem  etiologii 
psychopatii. A utor zwraca uwagę na 
to, że w  w ielu w ypadkach psychopatii 
d a ją  się w ykryć — za pomocą elek
troencefalografii i pneum oencelografii 
— dyskretne zmiany organiczne uk ła
du nerwowego, chociaż trudno na ra 
zie powiedzieć, w  jak im  stopniu zm ia
ny te w arunku ją  cechy psychopatycz
ne. Również w  genezie psychopatii 
można nierzadko doszukać się silnych 
i utrw alonych negatyw nych postaw  
em ocjonalnych (s. 157).

U jem nych cech pracy jest niewiele. 
Można by oczywiście życzyć sobie, aby 
dzieło było znacznie szersze i porusza
ło więcej problem ów, aby niektóre z 
nich om awiało bardziej / wyczerpująco
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itp. Dotyczy to takich zagadnień, jak  
np. przeprow adzenia próby opracow a
nia w łasnej definicji, rozgraniczenia 
pojęć psychopatii, charak teropatii i so- 
cjopatii, omówienia problem atyki te 
rapii. A utor nie podał również, że po
jęcie psychopatii jest kw estionow ane 
w zakresie term inologii przez niektó
rych autorów , a M iędzynarodowa K la
syfikacja Chorób Urazów i Przyczyn 
Zgonów (VIII rew izja) tradycyjną n a
zwę „psychopatia” zastąpiła pojęciem 
„osobowości n iepraw idłow ej”. 1 Żało
wać należy również, że au tor nie omó
wił zagadnień psychopatii ze stanow i
ska psychiatrii sądowej, jednakże ta 
problem atyka nie wchodziła w zakres 
jego zainteresowań. Te uwagi krytycz
ne w niczym nie um niejszają znacze
nia pracy, k tóra pow inna stać się cen
ną pozycją w  bibliotece każdego adwo
kata.

Można mieć natom iast żal do w y
dawcy o to, że zaopatrzył pracę jedy
nie w krótkie posłowie zam iast w ob
szerne przypisy i wykaz podstawowych

pozycji bibliograficznych, polskich i 
obcych. W ykazu takiego nie mógł 
opracować ciężko chory autor, nie 
zwalniało to przecież wydawcy od te 
go obowiązku, tym  bardziej że pracę 
adresow ał on nie tylko do lekarzy 
psychiatrów . Można również wyrazić 
zdumienie, że PZW L opublikował tę 
niezm iernie in teresu jącą m onografię 
zaledwie w 10.000 egzemplarzy. P race 
prof. A. Kępińskiego szybko znikają 
z półek księgarskich. Omawiane dzieło 
było w sprzedaży zaledwie parę go
dzin i to jedynie w tych księgarniach, 
do których w  ogóle dotarło. Należy 
sądzić, że nakład  dzieła (po jego od
powiednim  uzupełnieniu) zostanie rych
ło wznowiony. Dotyczy to zresztą nie 
tylko recenzowanej pracy, ale także 
podstawowych prac prof. A. K ępiń
skiego, takich np. jak  „Rytm życia”, 
„Psychopatologia nerw ic”, „Schizofre
n ia”, „Z psychopatologii życia seksual
nego”, „M elancholia” i „Lęk”.

Juliusz Leszczyński

l  P o r. E n cy k lopedyczny  sło w n ik  p sy c h ia tr ii  pod red . p ro f. d ra  L . K orzen iow skiego  i doc. 
d ra  S. Pużyńsk iego , W arszaw a 1972, s. 287 1 n .

ŻYCIE I SPRAWY ADWOKATURY

(myśli — aforyzmy)

XXXVIII

Ludzie o w rodzonym  poczuciu sprawiedliwości rzadko śpią snem  spraw iedliwych.
(SAFRIN)

Czy ogólnie przy jęte  u jem ne oceny adw okatów  nie są spowodowane niedostateczną  
i mało dokładną ich znajomością?

(HENRI ROBERT)

Która z hipotez jest prawdziwa? Być m oże obie. Jest rzeczą bardzo m ożliw ą, że 
sądy nie są nieom ylne. Jest rzeczą bardzo możliwą, że dwóch adwokatów, którzy  
przem awiają przeciw ko sobie, przynajm niej jeden nie broni ani sprawiedliwości, 
ani cnoty.

(PO INCARÉ)


