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Introducere

Cine este perversul narcisic?

După prima ediţie a acestei cărţi, care a cunoscut un succes 
uimitor, am primit numeroase mesaje şi întrebări. De aceea am 
dorit ca munca mea să fie completată de o nouă ediţie în care să 
relatez câteva dintre aceste mărturisiri care vor permite o înţele-
gere mai bună a subiectului.

Perversul narcisic desăvârşit și iscusit foloseşte legătura fa-
milială, profesională sau amoroasă pentru a-l supune pe celălalt. 
Are nevoie de această apropiere pentru a-şi exercita influenţa şi 
nu-i va permite victimei să se distanţeze. Este rece în interior, nu 
cunoaşte sentimentul culpabilităţii şi nu ezită să-i învinovăţeas-
că pe ceilalţi. Valorile, sentimentele şi comportamentul său se 
schimbă în funcţie de oameni şi de context. La exterior, este 
amabil şi poate simula compasiunea şi simpatia. Este seducător 
şi, dacă este nevoie, poate fi foarte serviabil la momentul potri-
vit, mai ales dacă acest lucru îi permite să-şi atingă obiectivele, 
cel mai adesea pe seama altora. Nu ţine cont vreodată de nevoi-
le şi sentimentele celorlalţi, doar se serveşte de acestea, îşi mani-
pulează victima, o izolează şi o determină să facă ce vrea el. Este 
egocentric, pretinde perfecţiunea din partea celuilalt. Este şi 
mincinos. În general iscusit la vorbă, se foloseşte din plin de du-
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blul sens al cuvintelor pentru a manipula, a se poziţiona în rolul 
de victimă pentru a fi compătimit sau a-l face pe celălalt să se 
simtă stingher. Deşi nu are valori proprii, face uz de morală şi de 
valorile celorlalţi pentru a-şi atinge scopurile. Poate scoate în 
evidenţă motive extrem de logice la prima vedere pentru a-şi 
justifica acţiunile. Poate fi gelos şi infidel. Nu suportă critica, 
însă critică neîncetat. Pentru a se revaloriza, se hrăneşte cu ima-
ginea victimei sale: cu cât o devalorizează mai mult, cu atât se 
simte mai puternic. Dacă simte o angoasă, o va transfera imediat 
asupra celor din jur. Prin mecanisme pe care le vom studia, reu-
șește să facă astfel încât ei să îi preia furia, temerile şi vinovăţia, 
altfel spus, propria nebunie.

Perversul narcisic desăvârşit există, însă trebuie să ştim că 
fiecare dintre noi ajungem să folosim în anumite momente me-
canisme narcisice perverse. Astfel, fără să se vrea neapărat un 
eseu despre perversul narcisic, această lucrare încearcă să carto-
grafieze mecanismele şi originile perversiunii mentale, propu-
nându-şi să definească și să traseze limita dintre normalitate şi 
abatere. 

În această privinţă, personajele Don Juan şi Casanova sunt 
dificil de poziţionat. Don Juan seduce femei şi le dă întâlniri la 
care nu se prezintă, însă îşi trimite valetul, pe Sganarelle, să ve-
rifice dacă au venit. Dacă da, este satisfăcut. În ceea ce-l priveşte 
pe Casanova, acesta seduce femei, merge la întâlniri, „consu-
mă“, apoi dispare. Atât unul, cât şi celălalt se apără de o angoasă 
ce are legătură cu ideea pe care şi-o formează despre puterile lor. 
Don Juan îşi verifică puterea imaginii, iar Casanova se asigură 
că nu este castrat. Am putea vedea în Casanova un pervers sexu-
al şi în Don Juan unul narcisic. Totuşi, amândoi fug după ce au 
sedus, deoarece o relaţie de iubire i-ar pune prea mult în pericol.

Perversul narcisic pe care îl vom studia îşi seduce prada pre-
cum Don Juan, dar apoi o conservă şi caută să distrugă imaginea 
victimei sale. Se hrăneşte cu aceasta şi îşi proiectează asupră-i 
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propria nebunie. Îşi domină calul de bătaie şi-l împinge spre de-
presie, violenţă, perversiune, nebunie, boală, iar, în cazurile cele 
mai grave, la moarte prin sinucidere sau prin accident.

Pe parcursul acestei lucrări, vom întâlni diferite personaje 
care ne vor arăta că, uneori, este destul de dificil de stabilit un 
diagnostic precis. Vom observa cazul Vanessei începând din co-
pilăria timpurie şi o vom vedea, asemenea lui Lorelei din poe-
mul citat la începutul acestei cărţi, cum devine o sirenă seducă-
toare căreia îi face plăcere să-i vadă pe marinari naufragiind 
peste recifurile sale. Cititorul care va dori va putea încerca un 
studiu al acestui caz răspunzând la câteva întrebări. La sfârşitul 
acestei lucrări vor fi propuse răspunsuri complete. Vom vedea şi 
cazul lui Franck, căruia îi face atât de multă plăcere să-şi critice 
şi să-şi devalorizeze soţia, să o trateze în mod pervers, pentru a 
uita că s-a simţit trădat în copilărie, şi cazul lui Jean-Pierre, direc-
torul de firmă care se pune pe sine în valoare, pe seama subalter-
nilor. Ne vom interesa şi de cazul lui Pierrette, care apelează la 
mecanisme perverse narcisice pentru a ieşi din haosul propriu şi 
care apoi, spre deosebire de perversul desăvârşit, are angoase de 
abandon care o fac să se scufunde din nou. Traseul său va fi com-
pletat cu lunga mărturisire a lui Jacques, prietenul lui Pierrette, 
care, după ce a trăit doi ani alături de prietena sa bolnavă, se rea-
daptează total. Din nou, cititorul care va dori va putea încerca să 
găsească aici toate mecanismele expuse în această lucrare. Nu în 
ultimul rând, vom întâlni părinţi perverși care nu ezită să sacrifice 
sănătatea mentală a copiilor pentru propriul confort.  

Puţină istorie
Paul-Claude Racamier1 a inventat conceptul de pervers narci-

sic în anii ‘50. La acea vreme, se ocupa de psihoză şi în special de 

1 Psihanalist francez (1924-1996).
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schizofrenie. Pentru el, schizofrenicul trăieşte cu spaimă conflic-
tele interioare pe care se grăbeşte să le proiecteze spre celălalt.

În cartea sa, Le génie des origines,2 Paul-Claude Racamier ex-
plică, vorbind despre perverși: „Se infiltrează în grupuri și le 
dezbină, consideră că orice mijloc este adecvat pentru a ataca 
plăcerea de a gândi şi creativitatea; pentru un pervers narcisic, 
predomină nevoia, capacitatea şi plăcerea de a se pune la adă-
post de conflicte interioare şi în special de doliu, valorificân-
du-se în detrimentul unui obiect manipulat ca pe o ustensilă 
care să-l pună în valoare.“

Studiind tot schizofrenia, Harold Searles atrage atenţia asu-
pra interacţiunii proceselor inconştiente dintre psihotic şi tera-
peut. În cartea sa, L’effort pour rendre l’autre fou,3 Harold Searles 
informează: „Oricine poate să facă pe cineva să devină nebun: să 
nu poată exista pe cont propriu, gândi, simţi, dori, amintindu-şi 
de el însuşi şi de ceea ce-i revine de drept.“ Perversiunea narci-
sică ar fi un mijloc prin care subiectul să nu delireze, să-şi proiec-
teze haosul asupra celuilalt şi să nu intre în psihoză.

Marie-France Hirigoyen, medic francez psihiatru şi psihana-
list, este cea care popularizează termenul de perversiune narci-
sică în lucrarea sa: Le harcèlement moral: la violence perverse au qu-
otidien.4 Aceasta defineşte hărţuirea morală, mecanism tipic al 
perversului narcisic, drept „orice conduită abuzivă care se ma-
nifestă mai ales prin comportamente, cuvinte, acte, gesturi, scri-
eri, şi care poate afecta personalitatea, demnitatea sau integrita-
tea fizică sau psihologică a unei persoane, punându-i în pericol 
slujba sau mediul social.“

2 Racamier P.-C., Le génie des origines, Payot, 1992.
3 Searles H., L’effort pour rendre l’autre fou, Folio Essais, Gallimard, 2002.
4 Syros, 1998.
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Perversiunile narcisice
Termenul „pervers“ a făcut parte mereu din limbajul uzual. 

Un şef care comentează ceva este pervers. O persoană seducă-
toare este imediat catalogată drept perversă. O dificultate care 
ne deranjează este un element pervers.

În cadrul unei sesiuni de training, am abordat termenul „per-
vers“. Am făcut turul mesei, întrebând care este primul cuvânt 
care le venea în minte participanţilor. Mi s-a spus: „vicios, co-
rupt, imoral, rău, recalcitrant, libidinos, desfrânat, libertin, ob-
scen, răutăcios...“ Fiecare avea propria definiţie a perversiunii.

Înainte de a aborda diferite concepte ale perversiunii, şi în 
special perversiunea narcisică, se cuvine să definim în totalitate 
accepţiunea. Într-adevăr, în psihopatologie, un termen poate fi 
adesea folosit cu un sens diferit faţă de limbajul uzual. De exem-
plu, melancolia, cuvânt romantic pentru un poet, reprezintă o 
boală gravă în psihopatologie. Desigur, vom vedea mai departe 
că şi termenul „pervers“ are legătură cu moralitatea, însă doar 
morala n-ar fi de ajuns pentru a-l defini. Va trebui stabilită deci 
o definiţie prealabilă a cuvântului şi conceptele necesare abor-
dării sale.

Vom studia apoi mecanismele perversiunii narcisice înainte 
de a încerca să aflăm cum să i ne sustragem. Perversul foloseşte 
elemente speciale, cum ar fi atașarea: se „lipeşte“ de victima sa, 
nepermiţându-i să-i scape, o prinde în mreje, înainte de a o atra-
ge într-un climat nociv. Studiind conceptele care ne vor permite 
să abordăm mecanismele de atașare, vom înţelege mai bine cât 
este de important să ne distanţăm de orice tentativă de acest fel, 
pentru a o putea depăşi. Mai înainte însă, vom avea în vedere 
replicile perversului şi tentativele sale de „reatașare“. Dacă ar ști 
dinainte ce urmează să păţească, evident că oamenii s-ar păzi. 

Stamp



Perverşii narcisici sau violenţa invizibilă

16

Fiind preveniţi cu privire la reacţiile sale, nu vom fi surprinşi 
văzându-l că se zbate şi încearcă să seducă, ameninţă sau culpa-
bilizează din nou.

Apoi, vom avea în vedere originea perversiunilor. De ce să 
luăm în calcul sursele perversiunii după ce am descifrat meca-
nismele? În privinţa doliului – şi în general victima va avea de 
parcurs un traseu asemănător cu doliul – vom vedea că sunt ne-
cesare mai multe etape. Iertarea este esenţială atunci când încer-
căm să fim mai rezilienţi, dar este posibil să nu fie luată în calcul 
în prima parte a procesului de vindecare, împiedicându-ne ast-
fel parcursul. 

După ce a reuşit în sfârşit să depăşească situaţia, Jacques, pri-
etenul lui Pierrette, despre care am vorbit anterior, mi-a spus: 
„Mai întâi trebuie să elimin otrava, apoi voi putea să mă tratez şi 
să mă reconstruiesc. Doar atunci voi încerca să înţeleg, apoi să 
iert. Sper că voi regăsi drumul compasiunii şi voi putea redeveni 
în sfârşit ca înainte.“ 

În munca de ghidare a victimelor perversului, este foarte im-
portant să acţionăm în ordine. Am putea avea în vedere să-i pro-
punem victimei să se readapteze şi să afle de ce a permis acest 
lucru sau de ce a întâlnit acest tip de persoană. Însă perversul 
tocmai a petrecut multă vreme cerându-i partenerului să-i poar-
te vinovăţia. Ne dăm seama că-i va fi foarte greu victimei, după 
această experienţă, să se readapteze şi, dacă i-am cere acest lu-
cru, ar însemna să o determinăm să poarte o sarcină suplimen-
tară, cu riscul de a suferi mai mult. Or aceasta a suportat atacuri 
care i-au devalorizat sever imaginea. Readaptarea va putea face 
așadar parte din proces, însă va interveni doar după un drum 
lung, asemănător cu doliul, urmat de o reconstrucţie şi de o re-
însuşire a propriei identităţi.  
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Din propria experienţă pot spune că victimele perversului 
prezintă adesea simptome traumatice asemănătoare cu cele ale 
victimelor războiului, luării de ostatici sau catastrofelor. Astfel, 
studiind perversul narcisic şi mecanismele sale, vom înţelege că 
este nevoie de respectarea unei metode blânde şi structurate 
pentru a sprijini victimele.

Fie ca această lucrare să-i ajute pe unii să se reconstruiască, 
pe alţii să se readapteze şi pe oricine să înveţe să aibă grijă de 
sine în spiritul bunăvoinţei şi al respectului acordat diferenţelor 
dintre oameni. 
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