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dfije się, że uwzględnienie całokształ
tu  akaizań obejmującego badany terem 
wzbogaciłoby niewątpliwie i jeszcze 
bardziej pogłębiło wyniki analizy. 
Nie udało się (również uniknąć autoro
wi pewnych powtórzeń w tekstach po
szczególnych rozdziałów. Nie jest to 
Jednak zbyt wielikii mankament przy 
założeniu, że K. Askanas uczynił ło 
celowo dla silniejszego zaakcentowa
nia niektórych wniosków. Mankamen
tem pracy jest brak zestawienia bi
bliograficznego w końcowej partii pra
cy, wydaje się jednak, że ów brak wy
nikał z przesadnych „papierowych osz
czędności” wydawnictwa. Wreszcie acz
kolwiek analiza autora obejmuje lata 
dość odległe w czasie, to jednak praca 
nie ma znaczenia historycznego. Moim 
zdaniem należałoby tę analizę konty
nuować, obejmując nią lata mniej od
ległe. Mogłoby to doprowadzić do wy
snucia dalszych interesujących wnios
ków. Oczywiście zdaję sobie sprawę z 
trudności prawnoporównawczych, jakie 
przyniosło za sobą wprowadzenie w 
życie nowego ustawodawstwa karnego, 
jednakże nie jest to trudność, której 
nie można by przezwyciężyć. Te wszy
stkie krytyczne uwagi i postulaty nie 
obniżają ogólnej wysokiej rangi recen
zowanej pracy

Zastanowić się należy, do kogo pra
ca K. Askanasa była adresowana. Na 
pewno nie do dogmatyków prawa 
karnego lub tych, którzy wszelkie ba
dania empiryczne uważają za zbędną 
stratę czasu. Odbiorcami pracy są nie
wątpliwie, a w każdym razie powinni 
ibyć nie tylko teonety cy-naukowcy, lecz 
przede wszystkim praktycy-prawnicy i 
socjologowie. Powinien tę pracę uważ
nie przestudiować każdy badacz zajmu
jący się analizą przemian społecznych 
w naszym kraju, no i oczywiście każ
dy kryminolog.

Praca została wydana zaledwie w 
510 egzemplarzach. Biorąc nawet pod 
uwagę obiektywne trudności wydaw
nicze oraz dziwną i niekiedy wręcz 
niezrozumiałą politykę wydawniczą 
prac naukowych, fakt ten stanowi 
wręcz ewenement Zainteresowanie za
gadnieniami omawianymi w pracy w 
sikali /krajowej jest niewątpliwie duże, 
gdy tymczasem dotarcie do recenzowa
nej pracy nie będzie rzeczą łatwą. 
Szkoda, że tego rodzaju wartościowe 
dzieło stało się jiuż z chwilą swego 
wydania „bibliofilskim rarytasem”.

Ju liu sz  L e szc zy ń sk i
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O brona n ie polega kon ieczn ie  ty lk o  na  dążen iu  do pełnego rozgrzeszen ia  lub  ca ł
ko w ite j w yg ra n e j, lecz ta k że  na próbie u zy ska n ia  rozw iązan ia  słusznego  z p u n k tu , 
uńdzenia  praw nego  lub ludzkiego .

{GARÇON)
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Historię upadku praworządności można wyrazić w kategoriach stopniowego wpro
wadzenia niejasnych pojęć do prawodawstwa i jurysdykcji oraz wzrastającej arbi
tralności i niepeumości prawa i orzecznictwa, wskutek czego tracą one coraz bar
dziej szacunek.

(HAYEK)

Pierwszym warunkiem podporządkowania zachowania ludzkiego jakimś zasadom 
jest — oczywiście — istnienie tych zasad.

(FULLER)

Historia, która wybacza nieraz nawet zbrodnie polityczne, nie wybacza z reguły 
poniżania jakichkolwiek idei.

(GRODZKI)

Ukrytą cechą charakterystyczną diagnozy psychiatrycznej jest umieszczanie źródeł 
aberracji w samej jednostce, a niezwykle rzadko — w zespole bodźców, które na 
nią działają.

(ROSENHAN)

W miarę urbanizacji społeczeństwo nasze staje się coraz to bardziej zdehuma- 
nizowane.

(ŁATANE)

Miarą użyteczności teorii jest jej zdolność do nasuwania nowych hipotez.

(MALEWSKI)

Umowa śpołeczna wiążąca państwo i nie wiążąca obywateli jest w skutkach rów
nie zła jak umowa wiążąca obywateli, a nie wiążąca państwa.

(LORANC)

Z dziewięciu ludzi spieszących na głos wołającego: „ratunku!” dziewięciu podąża 
tam przez ciekawość.

(BAUDOUIN de COURTENAY)

Aby wyjść naprzeciw, trzeba najpierw zamieszkać u siebie.

Ileż na świecie Kapitolów ginie z braku gęsi!

(WLAZŁO)

(MIEN)

Wszyscy prokuratorzy są ludźmi całkowicie obiektywnymi, a wszelkie wątpliwości 
rozstrzygają najkorzystniej dla oskarżonego. Wiem to z najpeumiejszego źród
ła — od nich samych. Jeżeli czasem wydaje mi się, że bywa inaczej, niewątpliwie 
jestem więc w błędzie...

(ROMAŃSKI)
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