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I Sprawcy zabójstw na tle 
seksualnym  — psychopatologia, 
osobow ość i m otywacja

Przed II wojną światową w Polsce 
zdarzało się przeciętnie 1200-1700 za
bójstw rocznie, wśród których prawie 
wcale nie odnotowywano zabójstw na tle 
seksualnym. Nie zdarzył się również ża
den przypadek zabójcy seryjnego. Toteż 
zabójstwa seksualne nie były, aż do roku 
1960, wyodrębniane w ogólnym rejestrze 
zabójstw. W latach sześćdziesiątych wy
stępowało ich od 11 do 28 rocznie, 
w latach siedemdziesiątych liczba ich 
wzrosła od 20 do 46, a w osiemdziesią
tych od 31 do 51 w roku 1984. Wśród 
sprawców znalazło się wielu zabójców 
seryjnych, którzy dokonali po kilka lub 
kilkanaście zabójstw, nie licząc wielu 
usiłowań. W ostatnich trzech latach od
notowujemy gwałtowny wzrost ogólnej 
liczby zabójstw (prawie o 100 procent), 
przy czym zabójstwa seksualne nie wyka
zują tendencji wzrostowej (Leszczyński 
1992, Szymusik i inni 1988).

Wśród badań dotyczących różnorod
nych typów zabójstw (czy zabójców)

szczególną rolę odgrywają prace nad 
zabójstwami na tle seksualnym. W do
niesieniach tych, dotyczących stosunko
wo niewielkiej grupy sprawców, znaleźć 
m ożna coraz więcej informacji o m echa
nizmach i procesach motywacyjnych 
sprawców oraz pewnych wybranych 
zmiennych osobowościowych i psycho- 
patologicznych. Zajęto się tą  sprawą 
szczegółowiej ze względu na bardzo po 
ważne zagrożenie dla porządku praw 
nego, jakie stwarzają zabójcy seksualni, 
trudności w wykrywaniu sprawców 
omawianego typu oraz olbrzymie em o
cje, które budzi w społeczeństwach całe
go świata pozbawianie życia innego 
człowieka właśnie z motywów seksual
nych. Czyny tego typu są w społecznym 
odbiorze zachowaniami niezrozumiały
mi, sprzecznymi z podstawowymi funk
cjami życia seksualnego człowieka, bu 
dzą silne potrzeby odwetu i jak  najost
rzejszego karania sprawcy.

W literaturze dotyczącej zabójstw
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związanych z przestępczością seksualną 
podkreśla się niejednokrotnie, że spraw
cy tego typu czynów stanowią grupę 
zróżnicowaną pod względem osobowo
ści, występowania różnorodnych zabu
rzeń psychoseksualnych, (najczęściej 
pod postacią sadyzmu), czy też okolicz
ności wpływających bezpośrednio na 
proces motywacyjny (Dolmierski, Sules- 
trowska 1966, Spett 1966, R. Leśniak, 
Szymusik, E. Leśniak 1974, Swigert, 
Farrel, Yoels 1976, Leszczyński 1992).

Dość powszechnie przyjmuje się po
dział sprawców zabójstw na tle seksual
nym na dwie grupy. Do pierwszej z nich 
należą przypadki zabójstw, w których 
zachodzi w yraźna zależność pomiędzy 
seksualnymi przeżyciami sprawcy a za
m iarem zabójstwa. Do drugiej grupy 
należą sprawcy, u których zależność 
taka polega jedynie na czasowej blisko
ści obu zamiarów: pierwotnego zam ia
ru uzyskania pobudzenia bądź zaspo
kojenia popędu płciowego i kolejnego 
zam iaru, będącego na przykład działa
niem zmierzającym do usunięcia niewy
godnego i niebezpiecznego dla sprawcy 
świadka zgwałcenia -  najczęściej ofiary 
(K ozarska-D w orska, Dworski 1975, E. 
Leśniak, R. Leśniak 1983). Podkreśla 
się również, iż w skład raczej zróż
nicowanej populacji zabójców seksual
nych wchodzi względnie jednorodna 
grupa sprawców, którzy doznają satys
fakcji seksualnej w samym akcie zabój
stwa (A braham sen 1960, Szymusik 
1972, H orn 1979, E. Leśniak, R. Leś
niak 1983). Klasyczny „L ustm ord” jest 
przy tym fenomenem stosunkow o rza
dkim, wskazującym na bardzo pow aż
ne zaburzenia psychoseksualne spraw 
cy (Pfafflin 1982, Lew-Starowicz, Piku- 
lski 1990, Lew-Starowicz 1992). Wielu

badaczy podkreśla jednak, iż na  pew
nym poziomie ogólności m ożna w yróż
nić wspólne cechy osobowościowe wła
ściwe większości zabójców na tle sek
sualnym. U w aża się również, że p o d o b 
ne cechy i zaburzenia w funkcjonow a
niu osobowości m anifestują niektórzy 
sprawcy zgwałceń (Student, D rw ota 
1978, Rewitch 1980, Volk 1982, 1984). 
I tak sprawcy tego typu przestępstw a 
należą najczęściej do grupy bezwzględ
nych lub schizoidalnych psychopatów , 
a charakteryzują ich co najmniej rysy 
sadystyczne. Zewnętrznie są to  osob
nicy grzeczni, układni, nawet psychas- 
teniczni. Stw ierdzana jest u nich często 
introw ersja, dystans i rezerwa wobec 
innych ludzi, infantylizm  psychoseksu
alny i głęboko ukryta agresja wobec 
kobiet (Szymusik 1972, Morusiewicz 
1981, M ajchrzyk 1983, Gierowski 
1988, 1992).

Cel, hipotezy badawcze 
oraz opis zastosowanych metod

Przedstawione opracow anie oparliś
my na badaniach grupy 105 sprawców 
zabójstw, którzy w związku z popeł
nionymi czynami poddani zostali 
w Klinice Psychiatrycznej AM  w K ra
kowie wielokierunkowym  badaniom  
psychiatrycznym  i psychologicznym. 
U znano, iż psychologiczna i psycho- 
patologiczna analiza konkretnych 
przypadków  jest jedyną m etodą 
uwzględniającą niepow tarzalność i in
dyw idualność złożonych układów oso- 
bowościowo-sytuacyjnych, leżących 
u podstaw  konkretnych czynów prze
stępnych. Obliczenia statystyczne prze
prow adzono w dwóch etapach. W pier
wszym etapie analiza danych zmierzała
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do w yodrębnienia typowych układów 
w spółwystępujących motywów działa
nia sprawców, mających stanowić psy
chologiczne i psychopatologiczne kry
teria podziału całej 105-osobowej gru
py badanych. W tym celu zastosow ano 
m etodę analizy skupień (cluster anali- 
sis). M etoda ta doprow adziła do w yod
rębnienia sześciu różnorodnych grup 
sprawców zabójstw  w zależności od 
współwystępujących motywów bądź 
też tendencji przeciwnych, kiedy to  po 
szczególne motywy się wykluczają. Do 
grupy pierwszej, wyodrębnionej za po 
m ocą analiz skupień należało 22 spraw 
ców działających przede wszystkim 
z m otywów ekonom iczno-rabunko- 
wych, 16 sprawców, zakw alifikow a
nych jak o  zabójcy na tle seksualnym, 
tworzyło grupę drugą. G rupę trzecią 
stanowiło 13 sprawców działających 
z motywów psychotycznych. Czw arta 
grupa to  17 zabójców, których wiodą- 
:ym motywem była zemsta. Kolejnych 
trzynastu sprawców dopuściło się za
rzucanych im czynów przede wszyst- 
<im z poczucia krzywdy i urazy, a pozo
stałych 24 z lęku, poczucia zagrożenia 
ub  innych trudnych do odtw orzenia 
notyw ów  em ocjonalnych.

Kolejny, drugi etap  analizy statys- 
ycznej zmierzał do ustalenia, czy za- 
)ójcy z  motywam i na tle seksualnym 
•óżnią się pod względem nasilenia 
współwystępowania badanych zmien- 

lych psychiatrycznych i psychologicz- 
lych (285 czynników) od osób tworzą- 
;ych pozostałe pięć grup. Zastosow ano 
u  bardzo szeroki program  analizy wa- 
iancyjnej. Przyjęto przy tym, iż poziom 
stotności testu jest nie większy niż 0.05 

tylko takie wyniki badań uwzględ
niono w opisie i analizie stwierdzonych

zależności w części opracow ania zawie
rającej ich jakościow y opis.

W badaniach przyjęto stosunkow o 
szerokie kryterium  kwalifikujące spra
wców do grupy zabójców na tle sek
sualnym. U znano, iż m ożna do niej 
zaliczyć tych, u których zam iar zabójst
wa był ściśle związany z potrzebam i 
seksualnymi, jak  też przypadki, kiedy 
pozbawienie życia ofiary wynikało 
z przeżywanego przez sprawcę lęku 
i obawy przed ujawnieniem wcześniej
szego gwałtu. W grupie tej znaleźli się 
również sprawcy, którzy przez zacho
wanie seksualne realizowali takie po 
trzeby natury  psychologicznej, jak  po
trzeba dom inacji, podkreślenia własnej 
wartości czy znaczenia. W tym  osta t
nim wypadku gwałt czy też zabójstw o 
stanowiły zachowanie służące do za
spokojenia głębiej ukrytych i nie zawsze 
uświadamianych potrzeb psychologicz
nych. Założono przy tym, że w całej 
grupie zabójców seksualnych poszuki
wać m ożna specyficznych m echaniz
mów i właściwości osobowościowych, 
różniących tę grupę od populacji zabój
ców z m otywów ekonom icznych (ra
bunkowych), psychotycznych czy też 
emocjonalnych (zemsta, poczucie krzy
wdy, czy zagrożenia). N a inne postępo
wanie badawcze nie pozw alała stosun
kowo m ała liczebność badanej grupy, 
uniemożliwiająca przeprow adzenie ba
rdziej szczegółowej analizy statystycz
nej wewnątrz niej.

Sprawcy zabójstw 
na podłożu seksualnym 

wyniki analizy porównawczej

1. U w arunkow ania środowiskowe 
i biologiczne

67



Józef K. Gierowski, Janusz H eitzm an, Adam Szymusik

Ogólna analiza w arunków  wycho
wawczych i środowiska rodzinnego, 
w których przebiegał rozwój i dojrze
wanie badanych wykazała, że w prze
ważającej liczbie przypadków  były one 
niekorzystne lub skrajnie niekorzystne. 
Istotne okazały się przy tym jedynie 
różnice pomiędzy analizow aną popula
cją zabójców seksualnych a podgrupa
mi zabójców działających z motywów 
rabunkow o-ekonom icznych i urojenio
wych. Zabójcy seksualni wychowywali 
się w środowiskach korzystniejszych 
niż osoby z grupy pierwszej. W arunki te 
były jednak  istotnie gorsze niż w grupie 
sprawców psychotycznych. W większo
ści przypadków  wystąpiła niekorzystna 
atm osfera rodzinna, stosunek rodziców 
do siebie, kontakty  em ocjonalne z oj
cem i resztą rodzeństwa. W śród m etod 
wychowawczych przeważały niekonse
kwentnie stosowane kary fizyczne, a ich 
częstotliwość i nasilenie były najsilniej
sze spośród wszystkich porów nyw a
nych podgrup, różniąc istotnie zabój
ców seksualnych od tych, którzy dopu
ścili się swoich czynów działając z m o
tywów em ocjonalnych lub urojenio
wych. Częściej też występowały w ba
danej grupie niekorzystne dla praw id
łowej socjalizacji agresywne wzory za
chow ania się i to  zarów no w rodzinie, 
jak  i środow isku rówieśniczym. N ajsil
niej zaburzone były również u zabój
ców seksualnych kontakty  em ocjonal
ne z rówieśnikami. We wszystkich gru
pach zdołano ustalić zdecydowaną 
przewagę pozytywnych kontaktów  
emocjonalnych z m atką; była ona naj
częściej jedyną osobą w rodzinie akcep
tującą badanych sprawców. Jest przy 
tym charakterystyczne, iż właśnie 
w analizowanej podgrupie zabójców

seksualnych ustalono o wiele czzęście 
niż u pozostałych zabójców brak  ] pozy
tywnych więzi uczuciowych z m aatką.

M ożna więc stwierdzić, że zewrnętrz- 
ne w arunki środowiskowo-wychoDwaw 
cze sprzyjały zaburzeniom  socjallizacj 
badanych i miały wpływ na k sz ta łto w a 
nie się ich asocjalnych osobowoścci. Po- 
dobnie jak  u sprawców zabójstw  na tlt 
ekonom icznym , częściej stw ierdziić m o
żna było u badanych asocjalnią czj 
nawet antysocjalną struk turę o s o b o 
wości. Badani manifestowali częssto ta 
kie objawy nieprzystosow ania, ja ik  tru 
dności i niepowodzenia szkolne, waga
ry, ucieczki, częste zm iany praczy, cz) 
też brak przystosow ania do życiai w ro 
dzinie.

Znaczne okazało się również i nasile
nie niekorzystnych dla dalszegco roz
woju urazów  i obciążeń biologicrznych 
takich jak  patologia ciąży i pcorodu 
częstotliwość urazów czaszkowco-móz- 
gowych, czy też występowanie c :h o ró t 
som atycznych z odczynem opo>nowo- 
-mózgowym.

2. Osobowość sprawców zabójsstw na 
tle seksualnym

Duża częstotliwość sytuacji tru d 
nych, niekonsekw entne postawvy wy
chowawcze, przewaga kar fizycznych, 
negatywne, agresywne wzory zach o w a
nia się oraz częsta depryw acja k o n tak tu  
em ocjonalnego doprowadziłby da 
u trw alenia się w badanej popu lacji ne- 
gatywnych postaw  społecznych,, nieuf
nego i podejrzliwego stosunku (do o to
czenia, poczucia mniejszej w/artoścj 
i trudności w nawiązywaniu satysfakc
jonujących kontaktów  emocjomalnych 
z innymi ludźmi.

Należy w tym miejscu pod-crceślić, ii
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zabójcy  seksualni okazali się podgrupą 
uzyskiującą we wszystkich badaniach 
testow ych wyniki wskazujące na zdecy- 
dow am ą przewagę introwertywnych 
cech osobow ości. Spośród wszystkich 
grup uzyskali najniższy poziom w skali 
ekstraw ersji kw estionariusza EPI Ey- 
senckia (3.8 stenów). W ysoka intrower- 
sja utsrudniała dodatkow o nawiązywa
nie bliższych kontaktów  z innymi lu
dźmi, w arunkow ała sztywność percep- 
cyjną i rozbudow anie sfery m arzenio- 
wo-wyobrażeniow ej. W raz z wysokim, 
podobnie jak  w przypadku pozostałych 
spraw/ców, poziom em  niezrównoważe- 
nia em ocjonalnego (neurotyzm em ) de
term inow ała również skłonności do ku
m ulow ania napięcia em ocjonalnego. 
W spółw ystępow anie introwersji i neu- 
ro tyzm u w arunkow ało występowanie 
tak ich  cech tem peram entalno-charak- 
terologicznych, jak ; apatyczność, lęk- 
liwość, sztywność, pesymizm, powścią
gliwość czy nietowarzyskość.

Różnicujące okazały się również wy
niki badań  testowych, wskazujące na 
wysoki, podobnie jak  w przypadku 
zabójców z m otywów ekonom icznych, 
poziom  psychopatii. W yniki te sugeru
ją , iż trudności adaptacyjne badanych 
m ają swoje źródło w osłabieniu k on tak 
tów em ocjonalnych z otoczeniem oraz 
w braku zdolności do korzystania 
z własnych doświadczeń i lekceważeniu 
powszechnie przyjętych zasad współ
życia społecznego.

Interesująca okazała się analiza stop
nia i charakteru  agresywności bada
nych. Zabójcy seksualni okazali się 
populacją zdecydowanie rzadziej 
skłonną do zaspokajania swoich po 
trzeb i rozwiązywania konfliktów po
przez otw artą, bezpośrednią agresję

skierow aną przeciwko innym ludziom. 
Różni ich istotnie od wszystkich pozos
tałych zabójców niższy ogólny poziom 
agresywności. Charakteryzuje ich na to 
m iast przewaga głębiej ukrytej i kon t
rolowanej wrogości, przejawiającej się 
nieufnością, podejrzliwością i sk łonno
ściami do przeżywania negatywnych 
emocji wobec innych ludzi. Pomim o że 
w badanej populacji ustalono najwyż
sze nasilenie środowiskowych determ i
nant agresji, to do typowych zachowań 
agresywnych dochodziło rzadko i to 
zarów no w formie agresji fizycznej, jak  
i słownej. M ożna więc stwierdzić, że 
przy dużej wewnętrznej i emocjonalnej 
gotowości do agresji zabójcy seksualni 
m anifestują tendencję do tłumienia 
swoich negatywnych stanów uczucio
wych, przejawiają skłonności do kum u
lowania napięcia emocjonalnego i sto
sunkowo rzadko decydują się na bezpo
średni, otw arty atak  skierowany prze
ciwko innym ludziom. W swoim środo
wisku uchodzą w związku z tym za 
osoby grzeczne, układne, spokojne czy 
psychastenicznie i dobrze przystosow a
ne.

Dojrzałość osobowości, rozum iana 
jak o  względnie stała tendencja do regu
lowania czynności na poziomie struk 
tu r poznawczych, okazała się zmienną 
nie różnicującą sprawców w yodrębnio
nych grup. W całej populacji zabójców, 
niezależnie od m otywów, przeważały 
osoby niedojrzałe, które swoje czynno
ści regulowały najczęściej na poziomie 
em ocjonalno-popędow ym . Obniżona 
była więc w całej grupie zdolność do 
m odulow ania reakcji em ocjonalnych 
oraz tolerancja na zwłokę. Badani prze
żywali często trudności w powstrzym y
waniu się przed natychm iastow ym  za
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spokajaniem  swoich potrzeb i ograni
czaniem wielkości wym agań, byli rów 
nież nadm iernie skoncentrow ani na te
raźniejszości. Zabójców  seksualnych 
charakteryzuje ponad to  najwyższy po 
ziom egocentryzmu. W yodrębnione 
podgrupy różnicował również poziom 
dominacji, rozum iany jak o  względnie 
stały mechanizm funkcjonow ania. Z a
bójcy seksualni okazują się tu o wiele 
bardziej skłonni do zależności i b ierno
ści niż zabójcy z motywów ekonom icz
nych czy zemsty. M ożna więc uznać, iż 
stanow ią populację, w której potrzeba 
dom inacji jest chronicznie sfrustrow a
na, co w efekcie w istotnym  stopniu 
powoduje zaburzenie ich obrazu włas
nej osoby.

Bardzo wysoki poziom  chłodu em oc
jonalnego om awianych zabójców, brak 
syntonii czy współbrzmienia uczucio
wego, skłonności do kum ulow ania na
pięcia em ocjonalnego, sztywność per- 
cepcyjna oraz rozbudow anie sfery ma- 
rzeniowo-wyobrażeniowej zdają się po 
zostaw ać w związku z tymi mechaniz
mami rozwoju i kształtow ania się oso
bowości, które powstały na skutek tłu
mienia, kontrolow ania i rzutow ania 
stanów  niepokoju, lęku i wrogości. Lęk 
u sprawców zabójstw seksualnych m o
że odgrywać zatem patologiczną rolę 
w rozwoju osobowości bądź wynikać 
z sytuacji, w której badani podejm ują 
działania zmierzające do zaspokojenia 
swoich porzeb seksualnych, stosując 
przemoc.

Zachowanie ofiary, budzące obawę 
ujawnienia tego rodzaju czynności, m o
że okazać się wystarczające do wzbu
dzenia motywacji zmierzającej do po
zbawienia jej życia. Lęk może więc 
odegrać w zabójstwach seksualnych is

to tną, m otywacyjną rolę. Wspóhwystę- 
pow anie lęku, agresji, i satysfakcji sek
sualnej może okazać się w w ysokim  
stopniu atrakcyjne dla sprawcy. U m oż
liwia ono bowiem równoczesne zasp o 
kojenie zarów no potrzeb seksualnych, 
jak  też głęboko sfrustrow anych po trzeb  
dominacji, podkreślenia własnej w a rto 
ści czy też uznania.

Spośród zmiennych osobow ościo
wych, mających wpływ na kształtow a
nie się obrazu własnej osoby i odpow ia
dających często za skłonności do  spon
tanicznej, irracjonalnej agresji w yod
rębniono poczucie własnej tożsam ości, 
kontroli nad otoczeniem i własnej w ar
tości. Przeprow adzona analiza w ykaza
ła, iż w przypadku zabójców seksual
nych doszło do kumulacji wszystkich 
zmiennych niekorzystnych dla praw id
łowego funkcjonow ania osobowości. 
Stanowili oni grupę charakteryzującą 
się najsilniej zaznaczoną po trzebą po 
twierdzenia własnego znaczenia, ca łko
witym brakiem  poczucia mocy i kom 
petencji oraz poczuciem mniejszej w ar
tości. Brak zgodności pom iędzy real
nym a idealnym obrazem  własnej osoby 
stanowi dodatkow e źródło napięć 
i konfliktów  emocjonalnych. Zwiększa
ły one istotnie częstotliwość przeżywa
nych przez sprawców negatywnych 
uczuć i emocji, stanow iąc energetyczną 
gotowość do reakcji agresywnych i za
chow ań kompensacyjnych.

Stosunkow o korzystnie przedstaw ia 
się w analizowanej populacji poziom 
tych zmiennych, k tóre określają spraw 
ność i strukturę procesów poznaw 
czych. Zabójcy seksualni różnią się is
totnie wyższym poziom em  inteligencji 
od większości pozostałych zabójców, 
dużo częściej rozpoznaje się u nich
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przeciętną czy ponadprzeciętną spraw 
ność intelektualną, a średni iloraz in
teligencji jest najwyższy właśnie w tej 
grupie (IQ 95). U m iarkow ana jest rów 
nież patologia uzyskiwana w tzw. tes
tach psychoorganicznych (Bender, 
Benton, G raham  -  Kendall). Tak więc 
zabójcy seksualni stanowią grupę 
o dość dobrej sprawności intelektual
nej, co z jednej strony ułatwia im za
chow anie pozorów  dobrego społeczne
go przystosow ania, a z drugiej może 
wyjaśniać dość sprawne i skoordyno
wane działanie w momencie popełnia
nia zarzucanych im czynów.

Przeprow adzone badania, zwłaszcza 
psychiatryczne, wykazały, iż szczegól
nie zaburzoną sferą osobowości bada
nych zabójców seksualnych były proce
sy i m echanizm y dotyczące życia sek
sualnego. Od wszystkich w yodrębnio
nych podgrup różnią się oni większą 
częstotliwością występowania zboczeń 
płciowych, najczęściej pod postacią sa- 
dom asochizm u, fetyszyzmu, oglądact- 
wa, pedofilii i zoofilii. W ystąpiły one 
u ponad połowy badanych, a tow arzy
szył im często, choć nie w każdym 
przypadku (40 procent), wzmożony po
pęd seksualny. Badani przejawiali rów 
nież zdecydowanie większe trudności 
w pożyciu ze stałą partnerką seksualną, 
częściej byli osobnikam i rozwiedziony
mi, a w udzielanych przez siebie wywia
dach podaw ali istotnie wyższą liczbę 
partnerek seksualnych.

3. Czyn i procesy motywacyjne u spra
wców zabójstw na tle seksualnym

Dotychczasowe wyniki badań doty
czyły przede wszystkim pewnych we
wnętrznych, względnie stałych, właści
wości i mechanizm ów psychicznych

sprawców, które określić m ożna jako  
osobowościowe tło motywacyjne. 
Czynniki zewnętrzne składające się na 
sytuacyjne tło motywacyjne m ogą mieć 
charak ter zmiennych dwojakiego ro 
dzaju. Jedną grupę m ogą stanowić sy
tuacje, które współczesna psychologia 
określa mianem sytuacji trudnych, przy 
czym pojęcie „trudności” ma charakter 
kategorii bardziej obiektywnej, mniej 
zależnej od osobowości. Druga grupa 
czynników tworzących sytuacyjne tło 
motywacyjne związana jest ściślej z fun
kcjonowaniem  i stanem  osobowości, 
przy czym chodzi tu nie tyle o względnie 
stałe mechanizmy i funkcje osobow o
ści, lecz raczej o jej przejściowy stan 
określany przez frustrację lub deprywa- 
cję biologicznych i psychologicznych 
potrzeb człowieka.

Statystyczna analiza danych wyka
zała, że grupa zabójców seksualnych 
charakteryzuje się istotnie niższą częs
totliwością występowania takich sytua
cji trudnych, jak  konieczność wykony
wania zadań przekraczających fizyczne 
i psychiczne możliwości, przeciążenie 
czy też sytuacja bolesna, tj. konieczność 
znoszenia bólu fizycznego lub m oral
nego. Podobna prawidłowość dotyczy 
konfliktu motywacyjnego czy też u tru 
dnienia. Takie zmienne, jak  utrudnienie 
czy też zagrożenie, nie różnicują istot
nie wyodrębnionych grup, określając 
przestępne zachowanie wszystkich ba
danych zabójców z dość dużą częstot
liwością.

Do rzadkości należą również sytua
cje, w których badani zabójcy seksualni 
przeżywają narastający konflikt z o to 
czeniem społecznym, zwłaszcza z ofiara
mi zarzucanych im czynów. Były one 
najczęściej osobami nie znanymi spraw
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cy, z zasady obcymi (niespokrewniony- 
mi). M ożna więc stwierdzić, że badani 
dopuścili się zabójstw nie tyle ze względu 
na znalezienie się w sytuacji, k tórą ogól
nie m ożna określić jako  trudną, lecz 
raczej na skutek działania czynników 
związanych z funkcjonowaniem ich oso
bowości, a zwłaszcza deprywacji czy 
frustracji takich potrzeb, jak  potrzeby 
seksualne, potrzeba podtrzym ania włas
nej wartości, a także dominacji, miłości, 
akceptacji, wyróżnienia się lub bezpie
czeństwa. Spośród zmiennych sytuacyj
nych, o których wiadomo, że osłabiają 
poczucie własnej tożsamości i mogą 
mieć wpływ na agresywne zachowanie 
przestępne, istotnie częściej stw ierdza
no w grupie zabójców seksualnych sy
tuacje anonimowości. Wszyscy badani 
dopuścili się zarzucanych im czynów, 
działając indywidualnie. Podczas anali
zy samego czynu, pewne istotne różnice 
zdołano też stwierdzić w zakresie cha
rakteru  bodźca zewnętrznego, wywołu
jącego ostatecznie agresywne zachow a
nie przestępne. Był nim, rzadziej niż 
u innych sprawców zabójstw, bodziec 
słowny budzący poczucie urazy, mniej
szej wartości lub gniew. Najczęściej był 
to krzyk ofiary o trudnych do odtw o
rzenia treściach, czy też jej gwałtowny, 
fizyczny opór.

Przechodząc do analizy ostatniej 
grupy zmiennych, opisujących pewne 
wybrane właściwości procesów m oty
wacyjnych badanych, należy przede 
wszystkim podkreślić, iż u zabójców 
seksualnych, podobnie jak  u sprawców 
z motywów rabunkow o-ekonom icz- 
nych, istotnie częściej niż u pozostałych 
zabójców stwierdzono występowanie 
w pełni uform ow anego motywu, a więc 
działania zaplanow anego i uk ierunko

wanego na realizację określonego celu. 
Jest również charakterystyczne, iż 
wchodzący w skład badanej g rupy  za
bójcy byli najczęściej przestępcam i wie
lokrotnym i, a ich ofiary miały s to sun
kowo najmniejsze szanse przeżycia. Po
wyższa prawidłow ość uzasadnia d o d a t
kowo ten kierunek postępow ania b ad a 
wczego, który zm ierzał do najbardziej 
precyzyjnej analizy osobowości b ad a 
nych, a zwłaszcza występującego u nich 
zaburzenia sfery popędow o-em ocjona- 
lnej. Analiza danych w ykazała bowiem, 
iż w żadnej z w yodrębnionych podgrup  
zabójców zależność pom iędzy osobo
wością a popełnionym  zabójstw em  nie 
była tak ew identna, jak  w przypadku 
zabójców na tle seksualnym.

Analizie psychiatryczno-psychologi- 
cznej poddano również stan psychiczny 
sprawców w krytycznym  czasie. D oko
nano tego szczegółowo badając zabu
rzenia wszystkich ważniejszych funkcji 
psychicznych. O kreślają one bowiem 
bliżej procesy motywacyjne, p row adzą
ce już bezpośrednio do zabronionego 
czynu. I tak badanych zabójców  sek
sualnych charakteryzow ał istotnie sil
niejszy niż u sprawców zabójstw  z m o
tywów rabunkow o-ekonom icznych 
stopień zaburzeń funkcji poznawczych. 
Przejawiały się one najcześciej stanem  
zwężenia świadomości i podporządko
waniem wszystkich procesów składają
cych się na sferę poznaw czą silnym 
im pulsom  popędow o-em ocjonalnym . 
Nie zdołano ustalić czy którykolw iek 
z zabójców seksualnych kierow ał się 
w swojej aktywności przestępczej om a
mami czy urojeniam i. Zaburzenia em o
cji i nastroju występowały w badanej 
populacji z um iarkow anym  nasileniem 
i wyróżniały one zdecydowanie grupę
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zabójców seksualnych i ekonom icz
nych spośród sprawców zabójstw  z m o
tywów em ocjonalnych (zemsta, poczu
cie krzywdy, zagrożenie). Om aw iani 
sprawcy rzadko przypisywali również 
obiektom  swojej agresji wartości ujem 
ne i rzadko przeżywali w związku z tym 
intensywne, negatywne emocje wobec 
ofiar (gniew, wściekłość). Ich agresyw
ne przestępne zachowania zdawały się 
mieć istotne znaczenie instrum entalne. 
W porów naniu z grupami działającymi 
z zemsty i poczucia krzywdy m anifes
towali istotnie słabsze zaburzenia napę
du, polegające na jego gwałtownym 
wyładowaniu. W  zestawieniu z zabój
cami ekonom icznymi i działającymi 
z zemsty przejawiali częściej zachow a
nia o cechach perseweracji i autom atyz
mu. Powyższa prawidłowość dotyczyła 
przede wszystkim kolejnych zabójstw  
na tle seksualnym. Pierwsze z seryjnych 
zabójstw przebiegało zazwyczaj bar
dziej burzliwie, poprzedzone było częs
to  zgwałceniem ofiary, nie było do 
końca zaplanow ane i m iało przeważnie 
charakter przypadkow y, kiedy to sp ra
wca działając w silnym poczuciu za
grożenia i lęku przed ujawnieniem gwa
łtu, decydował się dokonać zabójstwa. 
Pierwsze z seryjnych zabójstw seksual
nych torow ały niejako drogę całej serii 
czynów, będących już działaniam i 
w dużej mierze planowanymi i mniej 
zależnymi od zewnętrznych czynników

sytuacyjnych. Dochodziło do tego naj
częściej wtedy, gdy sprawca dośw iad
czył, mniej lub bardziej niespodziewa
nie, nie znanych m u uprzednio satys
fakcji seksualnych i psychologicznych 
wynikających z pozbawienia życia in
nego człowieka.

Podsumowanie

Przedstawione wyniki badań nad 
psychopatologią, osobowością i m oty
wacją sprawców zabójstw  na tle sek
sualnym m ają niewątpliwie ograniczo- 
ny zakres, wynikający w dużej mierze 
z ich statystycznego charakteru. Przyję
ta m etodologia badawcza zakładała pe
wną hom ogenność badanej populacji, 
uniemożliwiając tym samym przepro
wadzenie analizy porównawczej we
w nątrz grupy. Doświadczenia kliniczne 
oraz dane z literatury wskazują przy 
tym na duże praw dopodobieństw o ta- 
kiego zróżnicowania. Niemniej wydaje 
się, iż pom im o dość wysokiego stopnia 
ogólności analizy, uzyskano wiele in
formacji, k tóre przybliżają nieco syl
wetkę osobowościową zabójcy na tle 
seksualnym  i m echanizmy psychologi- 
czno-psychopatologiczne sterujące je
go przestępną aktywnością. P rzedsta
wione wyniki stanowić m ogą także 
przesłanki i hipotezy do planow ania 
i prow adzenia dalszych, pogłębionych 
badań w tym kierunku.
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