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Opis:
Krótka, choć treściwa monografia niewątpliwie zasługująca na uwagę. Jest to jedyna
obecnie na polskim rynku wydawniczym pozycja stanowiąca swoiste „kompendium
wiedzy” na temat problematyki seksualnych seryjnych morderców, pomimo swoich
niewielkich gabarytów.
Czytelnicy przyzwyczajeni jednak do niezwykle precyzyjnych i dogłębnych analiz
autorstwa Jarosława Stukana, jakie przedstawiał m.in. w „Diagnozie ryzyka
samobójstwa” mogą poczuć niedosyt. Omawiane bowiem na wstępnie każdego z
rozdziałów w sposób „szczątkowy/zachowawczy” zagadnienia mogą okazać się dla
czytelnika niewystarczające − wymagające zdobycia uzupełniających informacji we
własnym zakresie. Niewykluczone jednak, że zamysłem autora było pobudzenie
czytelnika do własnych poszukiwań.
Publikacja, poprzedzona wstępem, składa się z 4 rozdziałów o następujących tytułach:
1.
2.
3.
4.

Sadyzm seksualny
Nekrofilia
Wampiryzm i kanibalizm seksualny
Sprawy sporne nierozwiązane i ciekawe

Autor w problematykę kolejnych perwersji wprowadza czytelnika przedstawiając kryteria
diagnostyczne właściwe dla każdej z nich. Teoretyczny wstęp ułatwia prześledzenie
analizy przypadków seksualnych seryjnych zabójców jakie wybrał autor.
Nie do przecenienia jest dobór opisywanych i analizowanych w monografii sprawców.
Wydaje się, że głównym kryterium doboru jakim kierował się autor, jest ich
różnorodność: odmienność mechanizmów tworzenia się: zaburzeń, skłonności do
skrajnych perwersji, czy skłonności do zabijania, a także odmienność działania sprawcy –
w zakresie tej samej perwersji.
Wydaje się, że autor kieruje się myślą, że „Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.”,
skupia się bowiem przede wszystkim na wskazaniu czynników decydujących o tworzeniu
się m.in. zaburzeń, czy skłonności do skrajnych perwersji, które upatruje w dzieciństwie,
w procesie socjalizacji, kiedy to jego zdaniem tworzy się „tożsamość zabójcy”. To stanowi
niewątpliwy walor. Wysiłek jaki autor wkłada w próbę wyjaśnienia mechanizmów
przemocy seksualnej, parafilii seksualnych, motywacji jakie kierowały poszczególnymi
opisywanymi w książce sprawcami – seryjnymi zabójcami – zasługuje na uznanie.
Warto zwrócić uwagę, że autor nie unika konfrontacji, często poddaje w wątpliwość
opinie orzekających w sprawach biegłych, jednocześnie szeroko argumentując i
wyjaśniając czytelnikowi tego powody.
Część merytoryczną zamyka wykaz źródeł, z których czerpał autor, wśród których
większość to zagraniczne publikacje książkowe, przedruki z Internetu oraz dostępne tam
pliki audiowizualne. Liczba pozycji w bibliografii problemu wynosi 90.

Jarosław Stukan

Seksualni seryjni mordercy

Adresaci:
Niewątpliwie monografia nie należy do literatury łatwej, nie tylko ze względu na jej
kontrowersyjny temat − wagę i charakter analizowanych zbrodni, czy zawartych w
książce opisów, stanowi jednak cenne źródło wiedzy dla prokuratorów, policjantów czy
sędziów zajmujących się sprawami karnymi.
Pozycja jest rekomendowana osobom zainteresowanym psychopatologią zabójców
skrajnego typu, skierowana w szczególności do psychologów, psychiatrów, śledczych,
profilerów policyjnych.
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