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Rozwa¿ania w omawianej kwestii L.K. Paprzycki koñczy przekonuj¹cym stwierdzeniem, ¿e zwi¹zanie opini¹ bieg³ego ma o tyle
wzglêdny charakter, ¿e organ procesowy wyposa¿ony w wiedzê
z okrelonej specjalistycznej dziedziny pozaprawnej jest w stanie
opinie bieg³ego poddaæ tak¿e merytorycznej ocenie, wykorzystuj¹c do tego, niekiedy opiniê kolejnego bieg³ego.
Treæ podrozdzia³u 7  Obraza przepisów postêpowania dotycz¹cego przeprowadzenia dowodu z opinii bieg³ego  jako podstawa
wniesienia rodka odwo³awczego, ze szczególnym uwzglêdnieniem
opinii psychologiczno-psychiatrycznej prowadzi czytelnika przez
tê zawi³oæ, jak sformu³owanie przepisu art. 438 pkt 2 k.p.k. mo¿e
wchodziæ w grê wówczas , kiedy obraza przepisu postêpowania
bêdzie mia³a wp³yw na treæ orzeczenia, gdy obraza ta dotyczyæ
bêdzie zagadnienia procesowego powo³ywania, formu³owania opinii psychiatrycznej, psychiatryczno-psychologicznej lub psychologicznej, jak te¿ oceny takiej opinii jako dowodu mog¹cego mieæ
wp³yw na rozstrzygniêcie koñcowe. Bardzo obszerne rozwa¿ania
w tym przedmiocie zamyka Autor nastêpuj¹cymi stwierdzeniami.
We wszystkich w zasadzie przypadkach, gdy uchybienia w zakresie pe³noci, jasnoci i sprzecznoci nie zosta³y usuniête, a organ
procesowy mimo to wyda³ orzeczenie, nale¿y uznaæ, ¿e mog³o to
mieæ wp³yw na jego treæ. Jednak¿e równie¿ w przypadku, gdy
opinia nie odznacza siê tego rodzaju wadami, a organ procesowy
oceni, ¿e opinia mimo to jest b³êdna, to z powo³aniem siê na przepis
art. 196 § 3 k.p.k. ma obowi¹zek powo³ania innego bieg³ego.
Wysuwane przez siebie wnioski w tej kwestii Autor zamyka
aprobuj¹c¹ glos¹ do tezy wyra¿onej w wyroku S¹du Najwy¿szego
z dnia 7 grudnia 2001 roku, III KKN 147/2000, jednak¿e krytyczn¹
co do treci jej uzasadnienia. Teza glosowanego wyroku brzmia³a:
Art. 201 k.p.k. jest przepisem wprowadzaj¹cym tylko dodatkowe
kryteria dopuszczenia dowodu z nowej opinii bieg³ego lub instytutu,
nie wy³¹czaj¹cym stosowania ogólnych regu³, wedle których nastêpuje oddalenie wniosku dowodowego okrelonych w art. 170
§ 2 k.p.k. Oznacza to, ¿e je¿eli nawet dotychczasowa opinia bieg³ego jest pe³na, jasna i niesprzeczna, bêdzie mo¿liwe, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, skuteczne z³o¿enie wniosku o now¹
opiniê innego bieg³ego lub zespo³u bieg³ych.
Ochrona zdrowia psychicznego jest ostatni¹, IV, czêci¹ dzie³a
sêdziego Paprzyckiego. Ze zrozumia³ych wzglêdów najwiêcej

uwagi przywi¹zano w tym rozdziale do zaprezentowania treci
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r., o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535 z pón. zm.; ostatnia nowelizacja
w 2005 r.  Dz. U. nr 175, poz. 1462). Ta czêæ nie jest jednak
zwyk³ym skomentowaniem poszczególnych przepisów tego aktu
prawnego. Autor wskazuje, ze ta ustawa jest znacz¹cym faktorem
uznawania naszego kraju jako demokratycznego pañstwa prawnego. Jest ona bowiem mocno osadzona na takich fundamentach jak
Europejska Konwencja Praw Cz³owieka czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a tak¿e koherentna z ustaw¹ o zawodzie lekarza. Taki akt jest niezbêdny, gdy¿ w demokratycznym pañstwie taka w³anie musi byæ ranga unormowañ dotycz¹cych
przymusowego badania, leczenia i umieszczenia w szpitalu z powodu stwierdzonych lub podejrzewanych zaburzeñ psychicznych.
Przedstawione tu dzie³o mo¿na traktowaæ jako bardzo przydatne vademecum dla krêgu tych osób, które w styku zawodowym
maj¹ do czynienia z problemami objêtymi tytu³em tej ksi¹¿ki. Sporód prawników bêd¹ to przede wszystkim karnici, a wiêc prokuratorzy i sêdziowie (wydzia³ów karnych i penitencjarnych). Mo¿e
ona te¿ zainteresowaæ naukowców rozwik³uj¹cych problemy jawi¹ce siê na styku prawa, medycyny i psychologii. Dla lekarzy bieg³ych
s¹dowych, jak te¿ psychologów powo³ywanych przez organa procesowe dla wsparcia siê ich wiedz¹ w omawianej przez Autora
dziedzinie, prezentowana ksi¹¿ka mo¿e byæ pomocna w wydawaniu opinii stosownie do treci art. 201 k.p.k.  w³anie pe³nych,
jasnych i niesprzecznych. Jej wartoæ praktyczna zosta³a wzmocniona zestawieniem porównawczym wybranych artyku³ów kodeksów karnych oraz kodeksów postêpowania karnego z 1969 i 1997 r.
Szacunek budzi bardzo bogata bibliografia i to zarówno z dziedziny
prawa, jak i medycyny.
Szata graficzna (twarda, interesuj¹co zaprojektowana ok³adka) wywo³uje uznanie równie¿ dla wysi³ku Wydawcy, ¿eby do
r¹k czytelnika trafi³ produkt nie tylko bardzo bogaty w przydatn¹
praktyce i Nauce treæ, ale te¿ zewnêtrznie estetyczny, zachêcaj¹cy
do lektury.
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mieniaæ narz¹dy. Rozwój technologiczny nabra³ takiego tempa, ¿e
nikt nie jest w stanie przewidzieæ, jak¹ wiedz¹ bêdziemy dysponowali za lat piêædziesi¹t. Czy w ogóle czymkolwiek bêdziemy dysponowali? Czy w ogóle bêdziemy? Im dalej staramy siê spojrzeæ,
tym bardziej odbiegamy od naturalistycznej obserwacji i tym bardziej staramy siê ws³uchaæ w narracjê historii, w narracjê, któr¹
dyktuje nam nasza ludzka natura.
Jeli wierzyæ Kuhnowi i Fleckowi, nauka nie mo¿e siê obyæ
bez filozofii. Tym bardziej nie mo¿e tego zrobiæ  jako nauka
i sztuka medyczna  psychiatria; przecie¿ to Jaspers, filozof i psychiatra, jest ojcem wspó³czesnej psychopatologii. Mo¿na oczywicie
stwierdziæ, ¿e od jego czasów oblicze psychiatrii uleg³o olbrzymiemu przeobra¿eniu  chocia¿by pod wp³ywem rozwoju technologii i nauk poznawczych. Filozofia jednak  twierdz¹ autorzy
 nie pozosta³a w tyle. Potrzebne jest jedynie ponowne zdefiniowanie roli, jak¹ ma odegraæ, i zdefiniowaniu tej roli ma s³u¿yæ cykl
publikacji, którego Nature and Narrative jest czêci¹ pierwsz¹.
Ksi¹¿ka jest zbiorem artyku³ów, omawiaj¹cych zastosowania
nowoczesnych pr¹dów filozoficznych nie tylko w psychiatrii jako,
ogólnie, dziedzinie medycznej. S¹ tu poruszone nie tylko zagadnienia etyczne, prawne i egzystencjalne, ale i konkretne zaburze-

Cienka linia miêdzy
mózgiem a umys³em
Lekarz mi³ujacy m¹droæ staje sie równy bogom1  pisz¹c te s³owa
prawie dwa i pó³ tysi¹clecia temu, Hipokrates najpewniej nie domyla³ siê,
w jakim punkcie znajdzie
siê dzi medycyna (i cywilizacja w ogóle). Jak nigdy dot¹d jestemy bliscy
bogom  nasze moce pozwalaj¹ nam wpatrywaæ
siê we wnêtrze cia³a chorego bez nacinania jego
skóry, przewidywaæ z dok³adnoci¹ choroby, na
które mo¿e cierpieæ nasze
potomstwo, potrafimy wy-
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nia psychiczne, w których filozoficzne podejcie nabiera nieraz
znaczenia kluczowego. Szczególnie szeroko zosta³a omówiona rola
fenomenologii (powiêcono jej specyficznie a¿ cztery rozdzia³y, nie
licz¹c licznych odniesieñ przy omawianiu innych tematów). Przeczytawszy je z pozycji pocz¹tkuj¹cego psychiatry, pod studiach
z natury bardziej biologicznych ni¿ humanistycznych, trudno siê
nie zgodziæ z tym, ¿e zawsze trzeba zwracaæ uwagê na znaczenie,
jakie przywi¹zuje do swoich dolegliwoci i doznañ chory, i staraæ
siê to znaczenie poddawaæ mo¿liwie najwnikliwszej analizie. Jest
to zgodne z definicj¹ zdrowia WHO2 .
Poza fenomenologami (Husserlem, Merleau-Pontym) najczêciej przywo³ywanym filozofem jest Wittgenstein. Zaznaczona jest
te¿ obecnoæ Sartrea i  oczywicie  Jaspersa. Du¿o mniej miejsca
powiêcono innym mylicielom. Niewiele jest odniesieñ do Lacana,
Derridy czy Kristevej, których myl mog³aby w sposób znacz¹cy
wzbogaciæ treæ tego tomu. Zwraca uwagê zupe³na nieobecnoæ
 jak¿e wa¿nych dla psychiatrii  marksistów i filozofów kocielnych. Niewiele te¿ jest odniesieñ do filozofów nieeuropejskich
 co nie powinno dziwiæ, jako ¿e wiêkszoæ autorów wywodzi siê
ze Starego wiata.
Szczególnie ciekawe s¹ dwa rozdzia³y z sekcji Nowy rodzaj
nauki (od zwrotu nowy rodzaj zaczynaj¹ siê zreszt¹ tytu³u

wszystkich, z wyj¹tkiem dwóch, sekcji ksi¹¿ki), powiêcone badaniom nad lêkiem oraz zmianom w semantyce i sk³adni wypowiedzi pacjenta w trakcie psychoterapii. W tym ostatnim autorzy,
Werdie van Staden i Christa Krüger, wskazali kierunek, jak statystycznie nale¿y analizowaæ dane z sesji psychoterapeutycznych,
tak aby by³y wiarygodne nie tylko dla dowiadczonych praktyków i filozofów.
Ksi¹¿ka koñczy siê alegorycznym, przewrotnym ostrze¿eniem
przed nowym rodzajem magii. Alegori¹ zakoñczê te¿ ten szkic
na jej temat: w walce o swoje miejsce w psychiatrii filozofia,
niczym ¿o³nierze 93. Regimentu pod Ba³ak³aw¹, stanê³a cienk¹
czerwon¹ lini¹3 . Brytyjczycy musieli rozrzedziæ szyk, aby odeprzeæ
szar¿ê kilkakrotnie liczniejszej konnicy rosyjskiej. Kiedy Kozacy
rozpoczêli odwrót, czêæ Szkotów rzuci³a siê w pogoñ. Zatrzyma³
ich g³os feldmarsza³ka Campbella: Dziewiêædziesi¹ty Trzeci! Do
diab³a z tym entuzjazmem!
Z ciekawoci¹ i nadziej¹ mo¿na wypatrywaæ dalszych tomów
z serii International Perspectives in Philosophy and Psychiatry.
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Autor tej recenzji korzysta³ w szerokim zakresie z tej ksi¹¿ki
opracowuj¹c rozdzia³ pt. Podstawy socjologiczne wspó³czesnej psychiatrii do I tomu podrêcznika Psychiatrii pod redakcj¹ Bilikiewicza, Pu¿yñskiego, Rybakowskiego i Wciórki
Recenzja podrêcznika z okrelonej dyscypliny, a w³aciwie
subdyscypliny naukowej jest zadaniem bardzo trudnym, gdy¿
wymaga wyboru i krótkiej prezentacji kilku najwa¿niejszych
problemów oraz wspó³czesnej oceny miejsca i roli socjologii
w psychiatrii. Skalê zagadnieñ poruszanych i dyskutowanych
w tym podrêczniku najlepiej charakteryzuj¹ tytu³y i podtytu³y
16 jego rozdzia³ów: problem definiowania zaburzeñ psychicznych,
typy zaburzeñ psychicznych, koncepcje przyczyn i leczenia, zaburzenia psychiczne jako zachowania dewiacyjne, spo³eczna epidemiologia zaburzeñ psychicznych; klasy spo³eczne, wiek, p³eæ, stan
cywilny, ¿ycie w miecie lub na wsi, migracje, przynale¿noæ rasowa (etniczna) w aspekcie uwarunkowañ spo³ecznych zaburzeñ
psychicznych, poszukiwanie pomocy psychiatrycznej, dowiadczenie w okresie przed leczeniem, dowiadczenie i odgrywanie roli
osoby chorej psychicznie na przyk³adzie schizofrenii, lêku i depresji, w roli pacjenta szpitala psychiatrycznego, w tym przyjêcie
i leczenie dobrowolne lub przymusowe, ¿ycie w spo³ecznoci
(community) w kontekcie stygmatyzacji, reakcji rodziny i spo³ecznoci oraz przystosowania, psychiatryczna opieka rodowiskowa
w kontekcie polityki spo³ecznej, zaburzenia psychiczne i prawo
oraz problem zaburzeñ psychicznych w polityce spo³ecznej wybranych krajów: Wielkiej Brytanii, W³och, Niemiec, Chin, Japonii,
a tak¿e Polski.
Polska jest opisana oczywicie w zwi¹zku z nasz¹ transformacj¹ ustrojow¹ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych i jej wp³ywem
na zdrowie psychiczne Polaków.
Tradycyjnie autor podrêcznika zaczyna od kontrowersyjnego
problemu definiowania zaburzeñ psychicznych i uznaje za najlepsz¹
trójpunktow¹ definicjê zaproponowan¹ przez Spitzera i Wilsona
(Cockerham 2006, s.4) we wstêpie do DSM-III w 1975 roku.
Podobnie jak w podrêcznikach psychologii klinicznej ca³y rozdzia³ powiêcony jest przedstawieniu i opisaniu typów zaburzeñ
psychicznych na podstawie DSM-IV-TR, który amerykañskie towarzystwo psychiatryczne (APA) opublikowa³o w 2000 roku.
Trwaj¹ prace nad kolejn¹ wersj¹ podrêcznika diagnostyczno-statystycznego DSMV, który ma ukazaæ siê w 2010 roku.

Ta ksi¹¿ka jest jednym
z kilku podstawowych
podrêczników w programach nauczania z zakresu
socjologii medycyny na
wielu uczelniach amerykañskich, na wydzia³ach
socjologii, zdrowia publicznego i medycyny. Potwierdzeniem jej znaczenia
i rozpowszechnienia jest
ju¿ 7 wydanie tej pracy, a
pierwsze wydanie ukaza³o
siê w 1981 roku. Podrêcznik jest systematycznie aktualizowany z ka¿dym kolejnym wydaniem.
Jej autor jest uznanym
socjologiem medycyny w
USA i na wiecie. Jego
prace szczególnie podrêcznik socjologii medycyny, którego 10 wydanie jest obecnie w przygotowaniu, przet³umaczono na jêzyki
chiñski, japoñski, koreañski, hiszpañski i litewski. Prof. Cockerham
specjalizuje siê w miêdzynarodowych badaniach nad zdrowiem
i stylami ¿ycia w kontekcie socjologii medycyny, w tym problemami starzenia siê, umieralnoci, d³ugoci i jakoci ¿ycia i socjologii
zaburzeñ psychicznych. Przyk³adem jego jednej z najbardziej
reprezentatywnych prac badawczych jest wydana w 1999 roku
w Londynie i Nowym Jorku przez wydawnictwo Routledge ksi¹¿ka
pt. Health and Social Change in Russia and Eastern Europe.
Socjologia zaburzeñ psychicznych Cockerhama jest najbardziej
reprezentatywnym i wyczerpuj¹cym kompendium przedstawiaj¹cym w wielu perspektywach spo³eczny kontekst i socjologiczne
uwarunkowania zachowañ diagnozowanych jako zaburzenia i choroby psychiczne.
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