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zawsze w naszym k ra ju  dostatecznie 
znanych — są to niew ątpliw ie duże 
zalety om awianej pracy naukowej.

Są jednak  i strony  ujem ne. Jakko l
wiek praca jest adresow ana do „po
wszechnego” odbiorcy, gdyż została 
w ydana jako dzieło popularnonaukow e, 
mam poważne wątpliwości, czy czytel
nik niedostatecznie obeznany z podsta
wowymi problem am i psychologii jest 
w stanie zrozumieć wiele wypowiedzi 
autora. M. Kosewski — jak  się w ydaje 
— przeciążył swoją książkę zbyt du
żym „balastem  naukow ym ”, n iew ątp li
wie interesującym  fachowców, ale zacie
m niającym  obraz czytelnikowi nie 
zorientow anem u w trudnej przecież te 
m atyce psychologicznej. Poza tym 
autor „zwichnął nieco proporcje” 
dzieła. Zgodnie z ty tu łem  poświęcono 
je przestępcom  agresywnym , a tym cza
sem aż cztery duże rozdziały obejm ują 
rozw ażania o agresji w ogóle, jeden o- 
m awia problem atykę sam oagresji, n a 
tom iast zaledwie dwa rozdziały do
tyczą właściwego tem atu, a raczej n ie 
których jego aspektów.

A utor niesłusznie pom inął om ów ie
nie poszczególnych rodzajów  agresji i 
osobowości agresywnych, w  pracy bo 
wiem znajdujem y jedynie pew ne roz
ważania dotyczące band młodzieżo
wych i chuligańskich oraz analizę 
społeczności więziennej. Tylko co do 
tych ostatnich autor powołuje się na

w yniki w łasnych badań em pirycznych. 
W pracy pom inięto też tak ie  problem y, 
jak  agresja seksualna, zw iązki agresji 
z sadyzmem, problem y agresji sk iero 
w anej przeciwko życiu i zdrowiu, za
gadnienia agresji w  rozbojach i w iele 
innych. W ten sposób uszło uw agi 
au to ra  szereg tem atów  niezw ykle in te re 
sujących prak tyków  praw a karnego w 
ogóle, a krym inologów  w  szczególności. 
W zakończeniu pracy b rak  jest także 
końcowych, jednoznacznych wniosków 
co do w ielu tem atów  om aw ianych 
przez M.Kosewskiego w jego pracy. 
Nie pozwala to zorientow ać się czy
telnikowi w  sposób dostateczny w  po 
glądach au to ra  na wiele zasadniczych 
kwestii.

Mimo jednak  tych zastrzeżeń pracę 
należy uznać za w artościow ą i w  n a 
szej lite ra tu rze  za , w ręcz pionierską. 
S tw arza ona pole do poczynienia w ielu 
uwag, przeprow adzenia dyskusji i do 
konania przem yśleń przez tych w szy
stkich, którzy in teresu ją się om aw ia
nym zagadnieniem. S tanow i też n ie 
zwykle cenne źródło inform acyjne. 
Należy sądzić, że następne w ydanie 
dzieła lub dalsze prace M. Kosewskiego 
na om awiany tem at pozwolą rozw inąć 
szerzej te problem y, k tó re  w  pracy zo
stały omówione zbyt ogólnikowo lub 
zostały pominięte.

adw. Juliusz Leszczyński
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Powołanie adw. dra Zdzisława Czeszejki-Sochackiego 
do składu osobowego Komitetu Nauk Prawnych PAN

Uchwałą sesji P lenarnej W ydziału I N auk Społecznych PAN z dnia 17 grudnia 
1977 roku  adw okat d r Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Prezes Naczelnej R ady A dw o
kackiej, został po raz trzeci z kolei powołany do składu osobowego K om itetu Nauk 
P raw nych PAN na czas trw an ia  bieżącej kadencji władz PAN, tj. na la ta  1978—1980.

Z okazji tego zaszczytnego w yróżnienia naukow ego R edakcja w  im ieniu C zytel
ników i w łasnym  składa Koledze Prezesowi serdeczne powinszowania.


