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Criminali în serie – Psihanaliza crimei
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destinul criminalilor în serie,,Rîmaru”) situat între normalitate şi patologie;
c) perspectiva etiologică asupra gestului criminal (duplicitate, premeditare şi
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la frustraţie (extraproiecţia eşecului), aberanţa stilului de viaţă, insensibilitate morală
(refuzul socialului), egocentrism-narci- sism (de nuanţă paranoidă), absenţa mecanismelor
frenatorii (iritabilitate, impulsivitate, raptus violent-agresiv), energizare pulsional hedonică
cu exacerbarea instinctualităţii sexuale (motivaţie biociclică de tip catharsic), crima sadică absenţa sentimentului de milă sau remuşcare;
e) psihanaliză şi sexualitate în „declicul” mecanismului „trecerii la act” - Jean Pinatel,
Frantz Alexander, Hugo Staub, Michael Foucault („Anormalii” - Editura Univers,
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d) Exigenţele investigării omorurilor - aportul F.B.I.-S.U.A. (Grupul de Studii
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criminalul de tip organizat;
 criminalul de tip dezorganizat (moduri de operare, atitudini, detalii semnificative etc.);
 portretul robot al „serial killer”-ului american.
e) Afacerea „Sârcă” - tip de criminal organizat - „modus operandi” - concepţie precursoare
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modului de operare (în accepţiunea noastră, „amprenta psihocriminalistică).
Pledoarie pentru unitatea de gândire, concepţie şi mentalitate a specialiştilor
încorporaţi în riposta anti-crim, chiar dacă se regăsesc, iată, după decenii în timp şi
peste oceane în spaţiu (vezi dr. Constantin Ţurai, Elemente de criminalistică şi
tehnică criminală, Poliţie ştiinţifică, Bucureşti, 1947, p. 311-321).
f) Cazul „Gladiola” - dublu asasinat pe fond sexual, bizareriile câmpului faptei,
antropofagie, sadism; caz tipic pentru criminalul dezorganizat (vezi Dr.
Dumitru Culcea, Caz Gladiola, integral).
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poliţienească, investigaţie judiciară şi identificare ştiinţifico-tehnică, perspectiva
psihologică şi tactică, probaţiunea în demersul judiciar)
1. Dublul asasinat din str. Spătarului - crima în scop de jaf; contagiunea mentală
a autorilor în iniţierea, deliberarea, rezoluţiunea infracţională şi punerea în fapt a
gestului criminal;
2. Coletele macabre de la podul Cotroceni - jaf cu moarte, disecare şi diseminare
a cadavrului;
3. Atentat cu dinamită - gelozie de tip patologic, răzbunare, incultură, misticism,
contagiune mentală de tip criminal;
4. Femeia criminală – „jurista” nu rezistă impulsului criminal; detectorul de
minciuni pe punctul de a pierde bătălia (caz tipic al infractorului de tip organizat);
5. Monstrul din atelierul de pictură - viclenie, perversitate, duplicitate,
premeditare, responsabilitate (joc actoricesc, simulare-disimulare din perspectiva
pericolului „manipulări mentale a specialistului”).
Serial killer - cazuistică exemplificativă în plan mondial - predilect S.U.A.
Hedonismul sexual - excelent bulion de cultură şi teren favorabil criminalităţii; risc
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Monştrii printre noi - cazuistică exemplificativă decăderii criminalului în algoritmul
„instinctualitate - animalitate” criminalul „disfuncţional defect”, involuţie, rebut,
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repunerea în discuţie a pedepsei capitale);
1. Casa ororilor - Cloucester - Marea Britanie (Frederick şi Rosemary West);
2. Domnul „O” - „...Această creatură nu merită să trăiască...” - Ukraina (Anatoli
Onuprienko);
3. Canibalul din penitenciar - „... amânarea aplicării sentinţei la moarte i-a dat
prilejul să comită încă un oribil asasinat...” - Rusia (Aleksandr Maslici);
4. Monstrul pedofil - „... în spatele unui chip blând şi jovial, senin şi destul de
chipeş se ascunde un monstru...” - Belgia (Marc Dutroux);
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5. Robert William Pickton - „...psihopatul are pe conştiinţă 45 de femei pe care le-a
mărunţit într-o maşină industrială de tocat carne şi le-a servit drept hrană zecilor de
porci pe care-i creştea la ferma sa...” - Canada, Vancouver;
6. Bucătarul canibal - condamnat la 130 de ani fiindcă şi-a hrănit vecinii cu
„tocană de copii” - S.U.A. (Nathaniel Bar-Jonah).
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