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Articolul prezintă o analiză a modificărilor psihopatologice în ultimul secol. Cercetarea clinică, atât din perspectivă 

nomotetică, cât și ideografică, a permis identificarea unei dinamici a manifestărilor psihopatologice și a felului în care 

diverși factori sociali, istorici, culturali și economici  influențează dimensiunea clinică în funcționarea umană. Sunt anali-

zate traiectorile de transformare a unor realități psihoclinice, precum patologia isterică, patologia de limită, patologia 

narcisică. Autorul scoate în evidență dinamica patologiilor menționate, în mod special frecvența crescută a patologiei de 

limită și a patologiei narcisice în ultimele decenii. Sunt prefigurate anumite ipoteze privind transformările nosologice care 

au marcat spațiul Republicii Moldova în ultimele trei decenii, referințele centrale fiind fenomenele social-economice 

(precum sărăcia sau migrația) ca factori determinanți în apariția noilor forme de manifestări clinice, care au pus în fața 

psihologilor clinicieni noi deziderate în aspect științific, preventiv și curativ.   

Cuvinte-cheie: patologie isterică, patologie de limită, patologie narcisică, tulburare de personalitate narcisică, 

perversitate narcisică.  

 

MODIFICATIONS OF PSYCHOPATHOLOGICAL REALITIES: DYNAMICS AND CHALLENGES 

The article presents an analysis of psychopathological modifications during the last century. Clinical research, both 

from a nomothetic and ideographic perspectives, has allowed the identification of a dynamic of clinical manifestations 

and the way in which various social, historical, cultural and economic factors influence the clinical dimension in human 

functioning. The paper analyzes the trajectories of transformation of clinical pathologies such as hysterical pathology, 

borderline pathology and narcissistic pathology. The author highlights the dynamics of these pathologies, especially the 

increased frequency of borderline pathology and narcissistic pathology in the last decades. In the paper some assumptions 

about the nosological transformations that were on the territory of the Republic of Moldova over the last three decades, 

are formulated the central references being socio-economic phenomena such as poverty or migration - as determinants in 

the emergence of new forms of clinical manifestations which have been put forward by clinical psychologists new 

objectives in scientific, preventive and curative aspects. 
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narcissistic perversity. 
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