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kowych przedmiotach. Grupa badaczy z Uniwersytetu w Yale <J. Dollard, L. Dobb, 
N. E. Miller, O. H. Mowrer, R. S. Sears: Frustration and agression, wyd. 6. New 
Hovland 1947) wysunęła hipotezę, że chodzi tu o przeniesienie agresji wywołanej 
frustracją jakichś nie całkiem uświadomionych dążeń. Teoria ta została między 
innymi potwierdzona analizą zależności między liczbą samosądów popełnianych na 
ludności murzyńskiej w południowych stanach USA a spadkiem cen bawełny, 
w owych czasach, decydujących o stopie życiowej białej ludności tych stanów” 
(s. 14 i n.). Są też prowadzone liczne badania naukowe związku seksu z agresją.

Jak wynika z powyższych stwierdzeń i wywodów, rola psychologii głębi w bada
niach kryminologicznych jest znaczna i nie może być pominięta. Co prawda deter- 
minizm Z Freuda przyjęty bez zastrzeżeń podważyłby współczesne koncepcje winy 
i kary, a także środków wychowawczych. Skoro postępowanie ludzkie sprowadza 
się do ujawnienia wrodzonych popędów, którym żadne działanie nie może się 
oprzeć, to odpada pojęcie winy, natomiast kara sprowadzić się może jedynie do 
systemu środków zabezpieczających. Tego rodzaju teoria w żadnym systemie praw
nym nie znalazłaby uznania. Z drugiej strony, nie można pominąć zdobyczy psycho
logii głębi przy analizie wielu czynów przestępnych, zwłaszcza takich, jak przestęp
stwa seksualne, oraz czynów o motywach i pobudkach chuligańskich wszelkich 
przestępstw typu agresywnego, a przede wszystkim przestępstw bez motywów.

Wydaje się, że psychoanaliza jest wciąż jeszcze teorią, która nie wypowiedziała 
swego ostatniego słowa. Wymaga ona dalszej stałej weryfikacji przy pomocy tych 
wszystkich metod i środków naukowych, którymi dysponuje współczesna nauka 
psychologii. Jej niewątpliwa jednostronność nie da się w pełni utrzymać, ale 
wszystkie zweryfikowane twierdzenia powinny mieć zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie jest to tylko możliwe. Z tych przyczyn znajomość podstawowych twierdzeń 
i wniosków psychologii głębi nie może być nie doceniana przez naukę prawa, 
w szczególności przez kryminologię, gdyż może ona przynieść praktycznemu sto
sowaniu prawa wiele korzyści.
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Być sprawiedliwym, to jednakowo traktować istoty równe z pewnego punktu wi
dzenia, mające tę samą cechę charakterystyczną, jedyną, jaką należy brać pod 
uwagę przy wymiarze sprawiedliwości.

(PERELMAN)
Nie można na to pozwolić, by wskutek niezbyt dosłownej interpretacji, która pro
wadzi do surowości, przepisy, mądrze ustanowione i mające służyć ludziom, obracały 
się na ich szkodę.

(św. TOMASZ)
Naiwność jest jednym ze sposobów posługiwania się umysłem, tak jak mądrość 
i głupota.

(ŁYSIAK)
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Które zwierzę jest najgorsze? Ze zwierząt oswojonych — pochlebca, z dzikich — 
oszczerca.

(DIOGENES)

Biurokracja opiera się na totalnym braku zaufania, od góry do dołu, przez wszyst
kie szczeble ludzkiej drabiny.

(KAMIEŃSKA)

Adwokat to taki człowiek, którego potęgą są słowa i który sprzedaje tę potęgę 
najwięcej dającemu.

(BENTHAM)

Historia nauki przypomina zamek błyskawiczny, którego nie można dociągnąć do 
końca.

(de SOLLA PRICE)

W każdej sytuacji zawsze podstawową zasadą jest ta, że obrońca obowiązany jest 
działać na rzecz jednej strony.

(HAFERLAND)

Oskarżony nigdy nie jest wyłącznie stroną, ale zawsze również środkiem dowo
dowym.

(NICKOL)

Ustawy wszystkich narodów nie są, a przynajmniej być nie powinny dziełem 
ślepego wymysłu ani zbiorem samowołnych opinii, łecz są to pasma wywodzone 
z głównych związku narodowego zasad.

(PIOTROWSKI, 1830 r.)

Najstraszniejsi są ludzie, którzy wiedzą wszystko i są o tym  święcie przekonani.

(CANETTI)

Środkiem będziesz szedł najbezpieczniej.
(OVIDIUS)

Nie powinno się nigdy zapominać, że największą nagrodą dla prawnika nie jest to, 
co można mierzyć zasięgiem władzy, pozycją społeczną czy popularnością. Tą praw
dziwą nagrodą jest wewnętrzna satysfakcja z uczciwie spełnionego obowiązku.

(JAWORSKI)

Oto stróż prawa. Chroni je tak doskonale, by nikt nie mógł z niego skorzystać.

(LEC)

Dzięki temu, co czynim-u dowiadujemy się tylko, czym jesteśmy.

(SCHOPENHAUER)
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