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K rótko skom entuję trzy zakresy książki, aby Czytelnik uzyska! dobry wgląd w jej zawartość. 
Dzięki mechanizmom percepcyjnym zachodzi proces różnicowania produktów  i ich atrybutów. 
Opis tego złożonego procesu jest w książce przedstawiony w języku teorii detekcji sygnałów, do 
której autor dodaje ciekawe kom entarze nt. konstruktywizmu w spostrzeganiu i roli emocji. 
W  części poświęconej praktycznym zastosowaniom mechanizmy procesów percepcyjnych są zilu
strow ane tzw. m arketingiem  politycznym (kreowanie wizerunku polityków) i przykładem kom po
zycji reklam integrujących aspekty poznawcze (inform acyjne) i emocjonalne.

Jakie są rezultaty  percepcji i w jakiej postaci (s truk turze) u trw alają się one w umyśle czło
wieka -  konsum enta? O dpow iedź na tego rodzaju pytania je s t w książce udzielona w kon tek
ście wiedzy o sieciowych m odelach pam ięci sem antycznej i o m echanizm ach myślenia po jęcio
wego jako  procesu  kształtow ania się i zm iany relacji stopnia podobieństw a między kategoria
mi. W  praktycznej części książki ważniejsze prawidłowości zaw iązane z tymi m echanizm am i są 
zilustrow ane strategiam i prom ocyjno-reklam owym i. B ardzo ciekaw a i wielce pouczająca jes t 
solidna, em piryczna analiza relacji przyczynowo-skutkowych tworzących w umyśle konsum enta 
w ielowymiarową kategorię  pojęciow ą jako  rep rezen tac ję  określonego rodzaju  p roduktu . K ate
goria ta m oże być ukształtow ana w sposób kontrastu jący lub niwelujący różnice między p ro 
duktam i.

Mechanizmy kształtowania się i zmiany relacji (m entalnego) podobieństw a kilku produktów  
(kategorii) są wykorzystywane w ram ach nieuczciwej gry konkurencyjnej. Tendencję tę  celnie 
chwyta stare polskie przysłowie: Konia kują, żaba nogę podstawia. A ndrzej Falkowski nie tylko wy
jaśnia i ilustruje mechanizm rozszerzania kategorii znaków towarowych, lecz ponadto  przedstawia 
możliwe strategie obrony przed nieuczciwą konkurencją. W iedza o tych strategiach nabiera coraz 
większego znaczenia wobec narastania niekorzystnych tendencji do oszustw rynkowych, np. wzro
stu podróbek, naśladowanie znaków firmowych, cech produktów , itp.

W alorem książki „Praktyczna psychologia poznawcza: m arketing i reklam a” jest jasność jej 
struktury, wynikająca ze starannego uporządkow ania m ateriału. A utor um iejętnie przedstawił 
w niej trzy podstawowe mechanizmy poznawcze i podał empiryczne przykłady ich działania w kon
tekście m arketingu i reklamy. Z  książki wiele skorzystają specjaliści z różnych dziedzin interesują
cych się marketingiem , a przede wszystkim tym, jakie procesy m entalne zachodzą w głowie czło
wieka rynku.

Czesław S. Nosal, Politechnika Wrocławska

Clive R. Hollin, Psychology and crime: an introduction to  criminological psychology, Routled- 
ge, Sussex -  New York 2001, ss. 278.

Podjęcie się zrecenzowania niniejszej pracy zawierało w sobie podwójny trud, ponieważ recen
zję musiało poprzedzić tłumaczenie; jednakże książka ta zasługuje na ten  trud.

M im o że należy traktow ać ją  jako introdukcję do psychologii kryminologicznej, to zawiera ona 
pogłębione treści z tej dziedziny. D latego też winna stać się lekturą osób zajmujących się (lub in te
resujących się) problem em  przestępstwa w ogóle (a więc: psychologów -  zwłaszcza sądowych i pe
nitencjarnych, pedagogów -  mam na myśli przede wszystkim resocjalizację, kryminologów, socjo
logów -  podejmujących chociażby okazjonalnie problem atykę przestępczości, studentów  zgłębia
jących powyższe dyscypliny). O fachowości tejże pracy i zainteresowaniu nią niech świadczy fakt, iż 
doczekała się ona już dziesięciu wydań. Pierwsze wydanie ukazało się w 1989 roku. Kolejne wyda-



nia to  lata: 1991, 1992, 1993, 1994, 1996,1997, 1998, 1999 i 2001. Przebogata bibliografia książki 
składa się z 1041 pozycji.

Rozdział pierwszy prezentuje cztery koncepcje odnoszące się do definiowania przestępstwa. 
Podstawowym założeniem  koncepcji porozum ienia jest postrzeganie społeczeństwa jako zintegro
wanej całości, z jej stabilnością opierającą się na zgodzie (porozum ieniu) pomiędzy jej członkami, 
co do powszechnego przestrzegania norm , reguł i wartości. W  ten  sposób społeczny system praw 
ny stanowi odzwierciedlenie porozum ienia w obrębie konkretnej społeczności, co do tego, co bę
dzie, a co nie będzie akceptowane jako norm a. Przestępstwo jest wówczas naruszeniem  prawa kar
nego, zachowaniem , k tóre spotyka się z dezaprobatą większości. Analizując definicje powstałe 
w ram ach tej koncepcji należy podkreślić, iż zam iar nie jest przestępstwem; aspołeczne zachowa
nie samo w sobie nie jes t przestępstwem , dopóki nie jest wyraźnie określone jako zabronione 
przez prawo; wynika stąd interesująca rozbieżność pomiędzy tym, co może wydawać się m oralnie 
złe i tym, co jest złe w sensie prawnym.

Teoria marksistowska w kryminologii pojawiła się z koncepcją konfliktu, k tóra widzi społeczeń
stwo jako zbiór konkurujących ze sobą rozmaitych grup. Znajdują się one we wzajemnym konflik
cie w zakresie kwestii fundam entalnych, tj. nierównego podziału bogactwa i władzy wewnątrz spo
łeczeństwa. Niektórzy są biedni i nieusatysfakcjonowani, podczas gdy inni są zamożni i wpływowi. 
Ta nierówność kreuje społeczną atm osferę opartą  na konflikcie, sprzyjającą przestępczości 
i w konsekwencji uzasadniającą ją.

Trzecia koncepcja -  interakcyjna -  balansuje pomiędzy dwiema poprzednimi. Jej założenia są 
następujące: 1. każde zachowanie jednostki zdeterm inow ane jest przede wszystkim jej in terpre ta
cją rzeczywistości; 2. nadaw anie czemuś lub komuś określonego znaczenia jest procesem  postrze
gania -  wynikającym ze sposobu w jaki ludzie reagują (bądź pozytywnie, bądź negatywnie) w sto
sunku do danej osoby lub sytuacji (wydarzenia); 3. ocena własnego zachowania jest dokonywana 
zgodnie ze znaczeniam i wyuczonymi i nabytymi od innych ludzi; decyzja o tym, kiedy czyn staje się 
przestępstwem , nie jest kwestią porozum ienia, a raczej określenia preferencji tych, którzy są w po
siadaniu władzy społecznej, i którzy są zdolni do narzucania preferowanych przez siebie definicji 
społeczeństwu.

Podobnie jak  koncepcja konfliktu, teoria etykietowania sugeruje, że prawo jest stosowane na ko
rzyść tego, kto posiada społeczną i ekonomiczną władzę. W  ten  sposób niższe klasy socjoekonomicz
ne i różnego rodzaju grupy mniejszościowe są częściej zaskarżane, a wymierzane im kary -  bardzo 
dotkliwe. Jednostka należąca do takiej warstwy społecznej staje się przestępcą, gdyż ludzie mający 
władzę po prostu postanawiają nadać jej etykietę kryminalisty. Termin „piętno” określa publiczną 
postawę potępienia dewiacji i dotyczy wykluczenia osoby, której nadano jakąś etykietę, z części spo
łeczeństwa. Etykieta „kryminalista” łączy się z niepożądanymi cechami, stąd w oczach innych ludzi 
kryminalista jest człowiekiem niepożądanym w grupie, traktowanym z podejrzliwością. W  ten sposób 
zostaje on odseparowany od pewnych zajęć; odkrywa, że jego szkoła lub rodzina jest mu niechętna; 
odrzucaną zaś jednostką zaczyna interesować się policja. Siła społecznych presji może zapoczątko
wać kolejne, jeszcze większe, konsekwencje etykietowania. O soba zaczyna wierzyć społecznemu osą
dowi i modyfikuje swój własny wizerunek wedle etykiety. M a tu  miejsce coś w rodzaju samospełnia- 
jącego się proroctwa. Jednostka staje się osobą opisaną przez etykietę, stanowiącą dla niej określoną 
rolę. Ta rola to  pewien rodzaj wzmocnienia, taki, że człowiek zaczyna zmieniać życie w sposób, aby 
pasowało ono do tej nowej roli, a jego tożsamość staje się rzeczywiście tą kryminalną, ze wszystkimi 
jej wartościami, postawami, pragnieniami. Jest to więc proces wzmacniania dewiacji.

Podsumowując rozdział pierwszy Hollin zwraca uwagę na kwestię terminologii. W edług niego 
określenie „psychologia krym inologiczna” jest dużo bardziej trafne od -  „sądowa” czy „praw na”,



gdyż te drugie pojęcia są zbyt wąskie -  określają psychologię związaną z przestępczością jako dzie
dzinę stosowaną wyłącznie w sądach czy prawodawstwie. Termin „psychologia kryminologiczna” 
obejm uje wszystkie sprawy związane z przestępstwem , nie tylko te  sądowe. Odnosi się bowiem do 
tych gałęzi psychologii, k tóre zajm ują się szeroko pojętym nieprzystosowaniem społecznym (w tym 
przestępczym) oraz funkcjonowaniem różnorodnych instytucji odpowiedzialnych za radzenie so
bie z nim. Z  pewnością psychologia kryminologiczna korzysta z psychologii rozwojowej, wycho
wawczej, osobowości, klinicznej. M oże również odwoływać się do kryminologii, medycyny (zwłasz
cza sądowej), resocjalizacji, pedagogiki, socjologii, filozofii.

W  rozdziale drugim au tor próbuje wyjaśnić zjawisko przestępczości w oparciu o teorie psycho- 
biologiczne i psychologiczne (genetyczne, biochem iczne i neurologiczne uwarunkowania prze
stępczości; psychoanalityczna teoria, teorie uczenia się i kontroli). Z agadnienia te w sposób bar
dziej wyczerpujący ujm uje m. in. książka polskich autorek  -  K. Ostrowskiej i D. Wójcik pt.: „Teorie 
kryminologiczne”, wydana w 1986 r. przez A kadem ię Teologii Katolickiej w Warszawie.

W  rozdziale trzecim, dotyczącym poważnych przestępstw, H ollin podejm uje zagadnienie prze
mocy. D la niego przem oc to  nie tylko przem oc w rodzinie (tak  potocznie często jest to zjawisko 
rozum iane w Polsce), ale również napad, zabójstwo i przestępczość seksualna. Zainteresow ały 
mnie interakcje między przestępcą a ofiarą tuż przed aktem  zabójstwa, które ustalił Luckenbill 
(s. 73). W  transakcjach przed zabójstwem wyróżnił on sześć etapów. Otwierający ruch wychodzi od 
ofiary w form ie ustnego kom entarza lub odmowy zastosowania się do żądania. W  fazie drugiej 
przestępca szuka potw ierdzenia zniewagi, gdyż tak odbiera on zaistniałą sytuację. W  niektórych 
przypadkach potw ierdzenie jest wywnioskowane; np. nieustający krzyk dziecka potw ierdza odm o
wę zastosowania się do instrukcji, by było cicho. W  etapie trzecim  napastnik decyduje się wziąć od 
wet, który jest zazwyczaj werbalny; jeżeli ma on charakter fizyczny, to jego wynikiem może być już 
zabójstwo. E tap  czwarty to  odpowiedź ofiary na odwet. D la atakującego ten  ruch jest kontynuacją 
obraźliwego zachowania. Stadium  piąte jest zazwyczaj krótkie (z użyciem broni czy narzędzia), 
gdyż jest ono aktem  zabójstwa. W  szóstym etapie mogą mieć miejsce następujące sytuacje: zabójca 
czeka na policję nieprzymuszony, jest trzymany przez świadków lub zbiega z miejsca zdarzenia. 
Oczywistą jes t rzeczą, iż powyższego schem atu nie da się zastosować do wszystkich zabójstw.

Czwarty rozdział przedstawia związki zaburzeń psychicznych (w tym również upośledzenia 
umysłowego) z przestępstwem . Raczej nie jest wskazane mówienie o bezpośrednich związkach, 
chociaż w konkretnych przypadkach powyższe relacje mogą zachodzić. D użo więcej informacji
0 zaburzeniach psychicznych przestępców dostarcza nam  np. książka J. Szostaka: „Psychologia są
dow a”, wydana w 2002 r. przez Wyższą Szkołę H andlu i Prawa w Warszawie.

M oim zdaniem  niem ałą wszakże wartość recenzowanej pracy podwyższają dwa kolejne roz
działy -  piąty i szósty. Ten pierwszy jest zatytułowany: psychologia i policja, ten drugi: psychologia 
na sali sądowej.

Rozdział piąty przedstaw ia najpierw wyniki badań osobowości policjantów (amerykańskich
1 brytyjskich). Siegal podaje, że osobowość typowego policjanta charakteryzuje się: autorytary
zmem, podejrzliwością, wrogością, rasizmem, niepewnością, konserwatyzmem i cynizmem. Pogląd 
ten  stanowi punkt wyjścia do rozważań nad tymi badaniam i.

N astępnie zaprezentow ano badania dotyczące zdolności pamięciowych policjantów. O kazało 
się, iż w zasadzie policjanci nie odznaczają się wyższym poziom em  tych zdolności od innych ludzi.

W  rozdziale tym poruszono również problem  stresu w życiu policjanta. B adania brytyjskie (Gu- 
djonsson i A dlam ) różnią się od amerykańskich (Sewell) jeśli chodzi o 5 najbardziej stresujących 
sytuacji w pracy policjanta. D la Brytyjczyków tymi sytuacjami są: bycie zakładnikiem terrorystów; 
konfrontacja z uzbrojonym przestępcą; bycie zakładnikiem  w trakcie dokonywania przestępstwa;



prowadzenie negocjacji z człowiekiem przetrzymującym zakładników; niebezpieczna bądź nasyco
na przem ocą bezpośrednia konfrontacja z przestępcą. A m erykanie wybrali natom iast następujące 
główne sytuacje stresujące: śm ierć partnera  podczas pełnienia służby; zwolnienie z pracy; śmierć 
podczas pełnienia służby (chodzi tutaj o myśl o śmierci); zabicie kogoś podczas służby; sam obój
stwo policjanta-przyjaciela. Skutki stresu policyjnego są podobne do skutków stresu w ogóle; w re
cenzowanej pracy wspom niano chociażby o zaburzeniach rytm u pracy serca, bólach głowy, zabu
rzeniach pokarmowych. G udjonsson i Adlam na podstawie badań doszli do wniosku, że początku
jący policjanci wysoki poziom  stresu wiążą z sytuacjami wypadków samochodowych oraz z sytu
acjami o nasilonej przemocy bezpośredniej; dla starszych oficerów zaś jes t to praca „papierkow a” 
i ogólne przeciążenie pracą.

C. R . Holłin w szóstym rozdziale rozważa problem y psychologiczne w sali sądowej, ze szczegól
nym uwzględnieniem problem atyki świadków (pam ięć naocznego świadka, jej trwałość, odtw arza
nie zdarzeń). U kazuje też funkcję sędziów przysięgłych. W  końcowej części rozdziału omawia role 
psychologa w procesie sądowym -  eksperym entalną, kliniczną, szacującą, doradczą. W celu od
tworzenia sytuacji przestępstw a należy niejednokrotnie przeprowadzić eksperyment. Bardzo czę
sto ma on wpływ na postępow anie wyjaśniające. Z adaniem  psychologa jest też określenie stanu 
psychicznego sprawcy i wyjaśnienie kwestii spornych dotyczących reakcji ofiary. Psycholog może 
być również poproszony o podanie (oszacowanie) częstotliwości występowania pewnych zachowań 
społecznych. W ystępując w roli doradczej może on np. kom entow ać zeznania oraz wskazywać, na 
co w arto zwrócić uwagę podczas przesłuchania kolejnego świadka.

O statni -  siódmy rozdział porusza tem at prewencji przestępczości. D la polskiego czytelnika bę
dzie on najmniej przydatny, gdyż pokazuje przede wszystkim rozwiązania brytyjskie, a także am e
rykańskie. W  znacznej części odnosi się on do profilaktyki w tórnej, tj. prowadzonej już po dokona
niu przestępstwa, w konkretnej jednostce penitencjarnej. Jest ona ważna, jednakże należy najwię
cej uwagi i troski poświęcić profilaktyce właściwej, k tórą powinno objąć się „zagrożoną” młodzież, 
aby ta  nie trafiała do zakładów penitencjam o -  resocjalizacyjnych.

Wychodząc tym zapotrzebow aniom  w Uniwersytecie K ardynała Stefana Wyszyńskiego w War
szawie 13 listopada 2002 r. zorganizowano ogólnopolskie sympozjum naukowo -  pragm atyczne na 
tem at: „W sparcie społeczne na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez niepubliczne placówki dziennego 
pobytu”. U dzielanie szeroko pojętej pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożenia spo
łecznego stanowi bowiem istotę zapobiegania czynom przestępczym.

Z daniem  H ollina ważne jes t również sytuacyjne podejście do przestępstwa (zob. s. 198-203), 
k tóre podkreśla wagę redukcji okoliczności sprzyjających przestępstwu. W  ram ach tego podejścia 
mówi się o tworzeniu tarczy uodporniającej. Chodzi tutaj o odpow iednie zabezpieczenia (np. sa
mochodów) przed kradzieżą, m onitoring w sklepach czy bankach, specjalne projektow anie (np. 
budynków szkolnych), zwracanie uwagi na podejrzanych osobników. Teorie sytuacyjne są ważne, 
jednak  nie m ożna zapom nieć o psychologicznych i biologicznych uwarunkowaniach przestępczo
ści. Teorie sytuacyjne nie uwzględniają motywacji przestępcy, poziom u jego psychicznego funkcjo
nowania, skłonności (przykładowo wprowadzenie kart kredytowych ograniczyło pewne przestęp
stwa, ale przyczyniło się do rozwoju przestępstw komputerowych).

M am  nadzieję, że niniejsza prezentacja (recenzja) pracy H ollina zachęci wielu studentów i b a 
daczy do sięgnięcia po nią. M oże stanowić ona bowiem podstawowy podręcznik psychologii krymi- 
nologicznej.
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