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Prefață
În peisajul, din păcate, atât de sărac al literaturii autohtone în
domeniul Criminologiei, lucrarea lui Alin Leș despre crimă, criminal și
criminalitate este mai mult decât binevenită.
Din primele rânduri, autorul ne mărturisește că lucrarea sa „combină
o abordare în termeni atât științifici cât și literari… și din această
perspectivă ea se înscrie potrivit limbajului lui Baruch Spinoza în ceea ce se
numește «literatură științifică»”.
Într-adevăr, autorul pendulează în permanență între stilul beletristic
și cel științific, implicându-se pe sine și pe cititor în analiza proceselor de
conștiință ale omului contemporan, care ajunge în pragul săvârșirii unui act
criminal și uneori, din păcate, îl și transgresează.
Prin modul în care încearcă să răspundă problemelor extrem de
complexe pe care o atare introspecție le implică, fără – așa cum arată Adrian
Marino – a ne impune răspunsurile și fără a le dogmatiza, lucrarea se
înfățișează ca un eseu de „criminologie mai umană” așa cum tot autorul se
destăinuie.
Fiind o lucrare atipică de criminologie, lectura ei nu este deloc
ușoară, autorul făcând în permanență apel la domeniile din care
Criminologia s-a născut, dar și la cele pe care le-a adăugat pe parcurs, pe
măsură ce științele despre natura umană au progresat și s-au diversificat.
Lăudabilă în această privință este ambiția autorului de a adăuga modelelor
de sinteză interdisciplinară de mare prestigiu realizate de Școala de
criminologie de la Montreal, Louvain și nu numai, noi dimensiuni, care să
contribuie la construcția unui model românesc. Fără să-l descurajez pe Alin
Leș, îmi este teamă că - în singura țară din Uniunea Europeană și probabil
printre puținele din lume unde nu există nicio structură de cercetare
științifică în domeniul Criminologiei, unde numai după doi ani de la
înființare, în cadrul Ministerului Justiției, Institutul Național de
Criminologie a fost desființat în mod abuziv, într-o „tăcere” vinovată a
tuturor actorilor implicați direct (decidenții politici) sau indirect (corpul
profesoral și academic), iar mai recent în aceeași țară, singura revistă de
profil (Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie) este pe cale de
a-și înceta apariția - un asemenea demers este dacă nu imposibil, extrem de
greu de realizat.
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Lucrarea cuprinde două părți. O parte generală denumită
Pre-Criminologie și psihologie criminologică pe care autorul o poziționează
în rolul de adjuvant al părții speciale, în cadrul căreia fenomenologia,
antropologia, psihologia reprezintă cadrele vizionare pentru explorările
autorului și o parte specială în care universul „celui care ajunge să treacă la
act” este examinat având ca punct de plecare Manualul de Diagnostic și
Statistică al Tulburărilor Mentale (DSM-4).
Nu pot să nu remarc stilul elegant, erudit al autorului dar avertizez
cititorul că înțelegerea gândurilor lui Alin Leș presupune cunoștințe
aprofundate în științele despre om.
Nu mă îndoiesc că autorul va continua cercetările sale, îmbogățind
cu argumente și demonstrații latura științifică a contribuțiilor sale la
dezvoltarea Criminologiei și a Psihologiei criminologice. Pentru că
delincvența și delincventul sunt – așa cum remarcă reputații cercetători în
domeniul Criminologiei clinice Diane Casoni și Louis Brunet - până la urmă
construcții juridice, mai degrabă „decât conceptualizări psihologice sau
psihanalitice, cu atât mai mult cu cât un individ nu este reductibil la suma
actelor pe care le comite”.
Prof. Dr. Rodica Stănoiu
Președintele Societății Române de Criminologie și Criminalistică
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Cuvânt-înainte

la ediţia revizuită şi adăugită

Au trecut 8 ani de la lansarea primei ediții, într-un mediu onorant la
acel moment: Academia Română. Din resursele proprii, s-au tipărit 100 de
exemplare. Cartea a trecut neobservată în peisajul de specialitate, dar s-a
vândut relativ repede. De unde concluzionez că interesul există și e dublat
din spatele cortinei de noutățile perspectivelor.
Criminologia din România nu o duce deloc bine. Fenomenul este
arhicunoscut, nu mai trebuie amintit. Dar ce țin să evidențiez este că
accentul pe criminologia evidence-based este aproape inexistent. Tratatele
din domeniul dreptului penal nu converg înspre o integrare exhaustivă a
noutăților apărute în domenii conexe pentru că, fie pe de o parte nu există,
fie nu sunt suficient de vizibile. Rămân la convingerea că statutul
criminologiei este dezorientat intenționat, pentru că în latura ei preventivă
este mult de muncă. Cu câteva foarte puține excepții, criminologia rămâne
primăvara profesională preferată de specialiștii îndeosebi francofoni.
Ediția a II-a a plecat din nevoia de a expune câteva realități
observate în timp: 1. drumul criminologiei și al psihologiei criminologice în
lume; 2. evidence-based în criminologie și psihologie criminologică devine
și este o certitudine, care poate oferi o imagine mai clară asupra unor
realități conceptuale sau profesionale; 3. Institutul Național de Criminologie
e un paradox; 4. nu dispunem, decât sporadic, de o infrastructură cognitivă
și de viziune critic-constructivă în spațiul judiciar și penal; 5. marea
majoritate a ONG-urilor din domeniu au doar o aparentă grijă pentru nou și
„judiciarizarea" minților specialiștilor; 6. profesorii , în marea lor majoritate
– sunt adesea depășiți de stadiul actual al cercetării și predau sau își
orientează cursurile în baza unor lucrări plagiate sau cvasi-plagiate; 7.
instituții de profil din România au la concursul de angajare/încadrare
bibliografie lucrări ale unor așa-ziși specialiști, care au plagiat, sub nivelul
actual de informație; 8. promovarea în curricula INM a unor discipline
pseudo-științifice (vezi NLP), care ar ajuta la înțelegerea mecanismelor din
spatele unei săli de judecată; 9. abordarea publică, în plan local, a unor false
teme de interes la nivel național, strict cu specialiști „locali” din sistemul de
justiție: „femei în justiție” versus „bărbați în justiție”; 10. comportamentul
simulat în infracțiunile sexuale prin tehnica poligraf să fie supervizat de
experți onești profesional, cu experiență și caracter pozitiv; 11. necesitatea
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introducerii statutului de expert pe perioade determinate (vezi modelul
Canada).
Noutățile aduse acestei ediții constă, într-o primă fază, în
reconfigurarea cuprinsului. Este mai organizat, mai disciplinat, mai
matematic, pentru creierul secolului XXI care dorește să cunoască, punctual,
detaliile din X sau Y subiect de interes. O secțiune nu depinde de alta, decât
în măsura în care vrei să lecturezi întregul conținut. Dar cum timpul ne joacă
feste, este important să mergi direct la conținutul care te interesează. În mod
special, cel legat de noutățile în materie de infracțiunile cu motivație sexuală
rezultate în urma unor studii pe teritoriul țării noastre.
În partea generală am inclus patru secțiuni noi: 1. Aserțiuni și
interogări din sfera criminologiei și psihologiei criminologice; 2. Cum să
înțelegem criminologia într-o societate capitalist-socialistă post-comunistă;
3. Cum să înțelegem (și să ne facem aliată) psihologia criminologică; 4.
Caracterul pluri-, inter- și transdisciplinar al criminologiei și psihologiei
criminologice, cu cele patru dimensiuni: a) sociologia minciunii; b)
psihhanaliza minciunii; c) spiritualitate și minciună; d) minciună și etică.
Am reconsiderat că, o parte din ceea ce am expus în partea specială merită
mai degrabă să se afle în partea generală. De exemplu: Dragoste și sex în
pragul psihopatologiei, Vocația și patologia libertății. Preludiu psiho-criminologic și Reușita prin eșec-deziderat social. Câmp de plecare în
psiho-criminologie. De asemenea, pentru imaginea unui autentic compendiu
în materie în timp, am decis să adaug – cu acordul editurii – textul din
„Despre minciună. Rațiuni sociale, psihanalitice, spirituale, etice,
criminologic-judiciare”. Astfel, partea generală cuprinde rațiunile sociale
(cu excepția profilului psiho-social al minciunii maligne, regăsit în partea
specială), psihanalitice, etice și spirituale. Partea specială este întregită, în
acest sens, cu Minciuna și anxietatea severă în context criminologic/
judiciar/forensic.
Partea specială este și ea segmentată în 6 capitole. Singurul capitol
care este împărțit la rândul lui în 4 subcapitole este cel referitor la tulburările
de personalitate: clarificări conceptuale, tulburarea de personalitate
antisocială/psihopatia/sociopatia, delincvența juvenilă și comportament
simulat/minciună. Practic, am oferit un panel mai luminos și mai rarefiat de
înțelegere a acestui fascinant domeniu al fenomenului criminal.
Partea specială începe cu capitolul Modelul psihodinamic:
psihanaliză și psihologie psihanalitică, aici incluzând ultimele noutăți, pe
scurt, din domeniul sexualității românești în ceea ce privește despre ce
fantasmează bărbații și femeile. Am continuat cu capitolul „Parafilii/
sexualitate deviantă” în care am inclus subcapitolul: 1. Cum se raportează
agresorii sexuali violatori la fantasmele sexuale?. În capitolul „Tulburări de
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personalitate” am avut în vedere introducerea a cel puțin două noutăți: 1.
Profilul psiho-social al minciunii maligne, respectiv 2. Investigarea
comportamentului simulat prin tehnica poligraf în investigarea suspiciunii
de viol asupra unui copil de 3 ani și 6 luni. Următorul capitol este dedicat
psihopatologiei, care promite să fie îmbunătățit semnificativ în edițiile
viitoare. Un capitol esențial pentru un astfel de manual este „Infracțiuni
sexuale”. Aici am inclus două teme stringente: 1. Violul (în familie/
conjugal/partenerial) – o realitate dovedită științific (evidence-based) prin
evaluarea fantasmelor sexuale în populația românească și 2. O tipologie a
agresorilor sexuali violatori români. Studiu validat științific (evidencebased) în penitenciarele din România. În ultimul capitol, „Crimă, criminal,
criminalitate”, elementul de noutate îl constituie Criminologia culturală –
acest „Corpus Christi” al societății civilizate.
Citarea în text s-a modificat și ea. În această ediție regula de citare
este conform ultimelor reglementări ale APA (Asociația Americană de
Psihologie). Notele de subsol au menirea de a aduce lămuriri și clarificări în
privința unei teme sau a unui subiect tratat.
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