Introducere
Absenţi neidentificaţi?
Copii fiind, am citit fel de fel de basme, care se încheiau invariabil astfel: „Şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi şi au
avut mulţi, mulţi copii“. Apoi, la maturitate, am ascultat cântecul Ritei Mitsouko: „Aşa urât se încheie, de obicei, toate poveştile de dragoste.“ Iar, între timp, ne-am aplecat urechile la cântecul lui Jean Ferrat, Aragon: „Fericit cel ce moare din dragoste.“
La urma urmei, nici nu mai ştii ce să crezi!
Ca să nu mai amintim şi de cuvintele pe care mulţi le folosesc
pentru a verifica dacă şi cât de satisfăcute sunt partenerele lor:
„Şi… eşti mulţumită?“ Aşa se instalează îndoiala. Nu este totul
simplu sau liniar. Dragostea te poate împlini într-un mod minunat. Doar că uneori ea reprezintă și un mecanism de distrugere
în masă pentru acele persoane care îi transformă pe cei de lângă
ele în nişte simple marionete pe care le folosesc după bunul lor
plac. Vom vedea cum şi de ce se întâmplă aşa ceva, dar vom căuta totodată şi diverse mijloace de a scăpa de o potenţială tactică
de distrugere.
Să luăm drept exemplu cazul lui Édouard. Stând în picioare
şi vorbind pe un ton poate prea calm, lasă impresia individului
obosit, care a încercat tot ce depindea de el pentru a face lucru-
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rile cât mai bine, dar păstrează încă urmele unei răni după un
eşec, care încă doare. La şaizeci de ani, constată că şi-a irosit mai
bine de două decenii din viaţă. Iar douăzeci de ani înseamnă
mult, când fiecare zi este plină de urlete, nelinişte şi umilinţe, ori
când fiecare discuţie, chiar şi inofensivă în aparenţă, se sfârşeşte
cu reproşuri şi critici dureroase. Édouard face parte din consiliul
director al unei instituţii financiare. El răspunde de luarea unor
importante decizii strategice, coordonează echipe de experţi cu
vechime şi negociază cu reprezentanţi ai unor mari grupuri internaţionale. Este renumit pentru profesionalismul său, pentru
latura sa afabilă într-un mod cât se poate de firesc, dar şi pentru
abilităţile de a-i coordona pe oameni. Este un director extraordinar, apreciat şi respectat. Dar a existat şi o altă parte a vieţii sale;
una în care, zi de zi, în intimitatea vieţii sale de cuplu, se lăsa
insultat, rănit, umilit de o femeie, şi anume de soţia sa. Acum, în
sfârşit, este despărţit de ea, de mai bine de trei ani. Numai că a
fost o despărţire care l-a costat mult, extrem de mult. Cel mai
tare îl doare faptul că, de trei ani, nu-şi mai vede copiii, pe care
mama lor i-a montat împotriva lui. Copiii pe care i-a iubit întotdeauna foarte mult şi de care s-a ocupat mereu nici nu mai vor
să audă de el în acest moment. Édouard nu poate decât să constate, cu amărăciune, eşecul dezastruos al familiei pe care a încercat, în ciuda tuturor întâmplărilor, să o construiască şi să o
păstreze până în punctul în care s-a trezit înghiţit de explozia
care a avut loc. Bruno, pe de altă parte, are în jur de cincizeci de
ani. Antreprenor, având o origine socială modestă, a muncit fără
încetare pentru a pune bazele firmei de construcţii la care visase.
Iar aceasta este o reuşită de care se declară perfect mulţumit. Nu
rămâne cu un profit prea mare de pe urma încasărilor, mai ales
că este nevoit să cumpere mereu cadouri din ce în ce mai costisi14
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toare pentru soţia sa, în ideea în care ar putea să o îmbuneze
pentru a obţine, în sfârşit, aparenta linişte la care visează. Numai că ce face el nu este niciodată îndeajuns. A trebuit să ia un
credit uriaş pentru a achiziţiona o reşedinţă mare în zona Bordeaux, pe care doamna a ţinut morţiş să o renoveze în întregime
şi pe care, ulterior, apelând la şantajul afectiv, a reuşit să o treacă
pe numele ei. Mai mult, şi-a luat şi un amant. Acesta din urmă,
cu solicitudine şi viclenie, i-a trimis lui Bruno un mesaj în care îi
relata în termeni cât se poate de concreţi şi grosolani cum îşi
petrecea timpul cu soţia lui şi tot ce-i făcea, chiar în momentul în
care Bruno negocia un contract, undeva în celălalt capăt al Franţei. Toate acestea au culminat cu un divorţ deosebit de violent.
Chiar dacă a fost dat afară din casă, Bruno nu a scăpat doar cu
atât, a trebuit să se înhame şi la plata unei pensii alimentare consistente, întrucât fosta soţie a reuşit să ascundă o bună parte din
propriile venituri şi a obţinut şi custodia copiilor. Ba chiar a
ajuns să-l facă pe judecător să creadă că ea era cea supusă agresiunilor soţului său şi că suferea deosebit de tare din această cauză. Deşi cei doi s-au despărţit, femeia continuă să-l hărţuiască
ori de câte ori are ocazia.
Ce au în comun Édouard şi Bruno – şi mulţi alţi bărbaţi, de
altfel – ar fi faptul că, într-o zi, drumul fiecăruia dintre ei s-a intersectat cu cel al unei femei manipulatoare, care i-a sedus, făcându-i să viseze la un viitor minunat, iar apoi – lent, insidios şi
tenace – i-a stors de vlagă, până la ultimul strop, i-a distrus şi
privat de orice beneficiu, umilindu-i şi lipsindu-i de prezenţa
propriilor copii sau a celor apropiaţi. Vorbim despre genul acela
de femeie capabilă să distrugă orice bucurie de a trăi, să compromită buna reputaţie a partenerului şi relaţiile pe care acesta
le are cu familia, prietenii şi colaboratorii. Pe femeie o caracteriIntroducere
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zează dorinţa aprigă de a ruina efectiv tot ceea ce are sau reprezintă un om.
Despre astfel de drame nu se vorbeşte deloc sau doar foarte
puţin. Cu toate acestea, astfel de bărbaţi chiar există, bărbaţi călcaţi în picioare de agresivitatea de care poate da dovadă o femeie, o agresivitate pe care nici n-o bănuim. De ceva vreme, apar
menţionaţi sub numele de perverşi narcisici. Mai ales atunci
când, în lipsa unei definiţii precise şi atente, amestecăm în aceste
noţiuni comportamente disparate, de la schimbările de dispoziţie, până la violenţa fizică. Pericolul constă în a vedea perverşi
pretutindeni ori în a ignora o atitudine care rămâne scandaloasă
şi poate deveni primejdioasă. Despre „perversele narcisice“,
însă, nu se vorbeşte aproape niciodată.
Dacă lucrul acesta pe care îl numim „dominaţie“ – însemnând sistemul care distruge capacitatea de a gândi analitic şi de
a acţiona în faţa executorului – este greu de înţeles de către femei, bărbaţii efectiv îl neagă cu desăvârșire. „Dacă te duce de
nas, n-ai decât să mergi la alta!“, „Eheee, ar trebui să-i mai arăţi
din când în când cine-i şeful!“, „Ei, îţi arde de glume! Vrei să mă
faci să cred că te ţine sub papuc nevastă-ta, care-i fată bună…!“
Aşa este construită societatea noastră: nimeni nu-şi poate închipui că aşa-zisul sex „tare“ se lasă condus şi maltratat de aşa-numitul sex „slab“.
Bărbaţilor care se regăsesc în situaţia aceasta le este pur şi
simplu ruşine. Fac orice ca să ascundă realitatea şi să-şi păstreze
dramul de demnitate care le-a mai rămas, pentru ca astfel să nu
devină ţinta glumelor tuturor. Ca atare, nici nu aduc în discuție
acest subiect. Nimeni nu vrea să creadă în veridicitatea unei astfel de poveşti în care femeia domină un bărbat, ba, mai mult, o
face ani la rând! Câte femei nu denunţă lipsa de empatie faţă de
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suferinţele lor în momentul în care depun plângeri la poliţie!
Chiar dacă lucrurile încep să se îmbunătăţească din acest punct
de vedere, în realitate, poliţia şi justiţia încă nu au prea bine definite noţiunea de manipulare. Vă puteţi imagina că lucrurile
stau încă şi mai rău când este vorba de un bărbat! În cel mai bun
caz, i se va spune că tot ce are de făcut este să-şi rezolve problemele de cuplu, cu care oricum se confruntă toată lumea, iar în
cel mai rău caz – i se va râde în faţă.
Aceşti bărbaţi victime sunt „absenţi“. Aşadar, despre ei vom
vorbi. Pentru a vedea clar cine sunt şi prin ce trec. Dar în niciun
caz în spiritul parităţii ori al răzbunării, cu afirmaţii de genul
„Ah, vedeţi? Şi femeile pot fi perverse, nu doar bărbaţii!“ Sub
nicio formă, pe nimeni nu interesează aspectele de genul acesta.
Ideea este să scoatem la lumină o realitate ascunsă, din umbră,
însă la fel de autentică, cu toată violenţa şi durerea ce o caracterizează, cu întregul ei caracter distructiv. Aşa cum se prezintă ea
pentru bărbaţii în discuţie şi, din păcate, pentru copiii acestora.
Referitor la profilul fiecăruia, trebuie precizat că, atât femeia
manipulatoare, cât şi bărbatul manipulat îşi păstrează fiecare
personalitatea şi unicitatea. Există totuşi unele constante, pe
care le întâlnim de aproape fiecare dată, sau cel puţin variaţiuni
apropiate acestora, indiferent că apar încă de la debutul unei
relaţii sau pe parcursul ei. Dintre toate aceste constante, unele se
întâlnesc la toţi manipulatorii, iar altele sunt mai degrabă specifice femeilor. Pe acestea urmează să le abordăm, ajutaţi de diverse mărturii, menite să ne permită să vedem felul în care anumite
comportamente pot să se reflecte sub diverse forme. Bineînţeles,
nu vom putea să abordăm absolut toate situaţiile posibile; voi
face referire la cele despre care chiar eu am cunoştinţă, fiindcă
acestea ar trebui să fie îndeajuns pentru a alcătui o panoplie
aproape exhaustivă.
Introducere
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Înainte de a începe, consider necesar să fac o precizare în privinţa vocabularului. Pentru că aşa mi-am propus, cuvinte precum „manipulator“, „manipulatoare“, „manipulat“ şi „manipulare“ vor fi folosite adesea, la fel şi „victimă“ ori „pradă“, după
ce vom fi stabilit mai bine ce înseamnă acestea, chiar dacă stilul
poate părea la un moment dat greoi, pentru că se repetă aceleaşi
noţiuni. Expresia „perversă narcisică“ nu va fi utilizată (sau va fi
utilizată foarte puţin), în primul rând pentru că nu este foarte
des întâlnită, ca noi să ne putem construi o imagine despre ea
a priori, iar în al doilea rând pentru că, spre deosebire de prima,
expresia „pervers narcisic“ (la masculin, deci) a fost într-atât de
întoarsă pe toate părţile1, încât a sfârşit prin a-şi pierde din claritate.
Prima parte este una comună bărbaţilor şi femeilor; comportamentele lor sunt identice. Cu toate acestea, în cărţi, aproape
întotdeauna se foloseşte cuvântul „manipulator“. Prin urmare,
bărbaţii trebuie să facă un efort intelectual (şi uneori emoţional)
când întâlnesc cuvântul respectiv şi să-l înlocuiască cu „manipulatoare“. Trebuie să schimbăm, în sfârşit, stilul acesta de a ne
raporta la subiecţi, iar întrucât cartea de faţă se referă la bărbaţii
victime, atunci haideţi să ne punem în locul lor şi să vorbim deaici înainte despre „manipulatoare“ şi numai despre „manipulatoare“.
Iar acum, haideţi să ridicăm cortina şi să vedem ce se întâmplă în dureroasa intimitate a acestor cupluri, în care unul dintre
protagonişti îl sfâşie şi îl devorează pe celălalt.

La începutul lui martie 2019, dacă tastai „pervers narcisic“ pe Google, îţi
apăreau nu mai puţin de 1.640.000 de răspunsuri.

1
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1
Când vorbim despre
perversiune
Manipulare şi perversiune
Pentru a clarifica lucrurile
Influenţă şi manipulare
În primul rând, trebuie să definim ce este manipularea şi care
sunt principalele ei caracteristici. Ce înseamnă, în esenţă, manipulare? Pare să fi apărut aşa, dintr-odată; înainte era mai degrabă discretă, iar apoi, parcă într-un mod din ce în ce agresiv, toţi
au început să vorbească despre ea. Dar acest apelativ este folosit
întotdeauna în mod corespunzător? Există situaţii în care o persoană o acuză pe alta că ar fi manipulatoare, pentru că aceasta
din urmă a făcut un lucru care celei dintâi nu i-a plăcut. Apoi,
discutând cu persoana în cauză, aflăm că ea pur şi simplu nu ştie
să spună „nu“, din cauza lipsei de încredere în propriile forțe şi
a greutăţii pe care o întâmpină în ceea ce priveşte afirmarea de
sine. Dacă vi se propune un proiect pe care să-l realizaţi şi vă
gândiţi să refuzaţi, însă spuneţi „da“ din teama de a nu fi pe placul persoanei care îl propune sau de a lăsa o impresie neplăcută
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despre propria persoană, ori pentru a vă conforma comportamentului general de grup, atunci nu se poate spune (decât în
situaţii specifice) că sunteţi manipulată. În momentul de faţă,
sunteţi, pur şi simplu, o persoană căreia îi lipseşte încrederea în
ea, la fel ca multor altor mii sau chiar milioane de persoane.
Tot aşa se face adesea confuzie şi între discursul folosit de
cineva pentru a manipula o persoană şi cerinţa pentru ca manipularea să fie făcută cu succes. Acest tip de discurs se atribuie în
mod obişnuit liderului unei companii, însă îl putem întâlni şi
printre cei apropiaţi: vorbim aici despre o persoană care dispune de o anumită putere de seducţie şi care îi determină cumva
pe ceilalţi să o urmeze atunci când propune ceva, fiindcă o face
cu entuziasmul necesar și dând dovadă de multă convingere.
Este genul de persoană care emană o anumită „forţă“. Principalele caracteristici ale acestui tip de discurs sunt următoarele:
–– Ceea ce se propune este cât se poate de clar; nu există nicio capcană, ştiţi încotro vă îndreptaţi. Dacă apar dificultăţi sau vi se cere să depuneţi eforturi suplimentare, ştiţi
lucrul acesta încă de la început.
–– Ce vi se propune este benefic pentru grup în ansamblu şi/
sau pentru dumneavoastră. Chiar dacă va trebui să vă dedicaţi din plin acestui lucru, la sfârşit veţi ieşi câştigător.
–– Ce vi se propune presupune implicarea fiecărei părţi: a
dumneavoastră, desigur, dar şi a persoanei din partea căreia vine propunerea. Aceasta nu va aştepta să faceţi toată
treaba şi, după aceea, să aibă numai ea beneficii; deoarece
trebuie să se ocupe, la rândul ei, de ceea ce are de făcut.
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Discursul unei manipulatoare sună cu totul altfel! Este plin
de informaţii vagi, ambiguităţi şi neclarităţi, dar şi minunate
promisiuni legate de viitor, atâta doar că… sunt în egală măsură
abstracte şi lipsite de coerenţă: ce ar fi de câştigat din asta, mai
exact? Când? Şi în ce fel? Evident că, în momentul în care aţi
îndrăzni să cereţi informaţii mai concrete, vi se va reproşa că
sunteţi fie fricos, fie prea timid şi că nu vă încumetaţi să ieşiţi din
propria „zonă de confort“ (vai, groaznic, începe chiar să vă fie
ruşine!“). La fel, vi se poate spune că riscaţi să daţi cu piciorul
unei șanse unice (moment în care începe să vă fie teamă că aţi
putea rata afacerea secolului). Mai puteţi fi acuzat – printr-un
straniu amestec de dispreţ, regret şi ton ameninţător – că pur şi
simplu „nu aveţi încredere“ (aici, practic sunteţi provocat ca, indiferent ce vi s-ar propune, să daţi dovadă de încredere). Mai
sunt cazuri în care vă treziţi efectiv certat, luat la rost doar pentru că aţi pus o întrebare! De fapt, discursul manipulatoarei poate fi recunoscut după două aspecte principale:
1. Dacă aţi fi ştiut de la bun început despre ce era vorba,
atunci nu v-aţi fi luat niciodată angajamentul de a face aşa
ceva. Ca atare, vă obligă să faceţi un lucru pe care altminteri, în cunoştinţă de cauză, nu l-aţi fi făcut. Iar atunci
când, în sfârşit, vă daţi seama în ce v-aţi băgat, din păcate
este prea târziu pentru a mai da înapoi. Aşa se şi explică,
de altfel, toată acea ambiguitate de la început, natura vagă
a explicaţiilor date: se urmărea obţinerea unui acord din
partea dumneavoastră.
2. Din orice unghi aţi privi, rezultatul este negativ pentru
dumneavoastră şi benefic exclusiv pentru manipulatoare.
Regula după care funcţionează aceasta este „să ies mereu
Când vorbim despre perversiune
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în profit numai eu, iar celălalt să iasă în dezavantaj“: ea se
va bucura de 90% dintre avantaje, nelăsându-vă decât un
„generos“ 10% (maxim), ori chiar nimic, ba poate chiar o
pierdere, la o adică. Mai există şi situaţii în care constataţi
că, pentru a obţine un rezultat, dumneavoastră a trebuit
să vă suflecaţi bine mânecile şi să faceţi 90% din treabă, în
vreme ce ea nu s-a străduit decât pentru vreo 10%. Cele
mai experimentate dintre aceste femei câştigă pe ambele
planuri: n-au făcut oricum mare lucru şi au reuşit să se
aleagă şi cu tot câştigul.
Dacă ar fi să facem referire la un exemplu din viaţa de cuplu,
iată ce ar putea să însemne toate acestea într-o situație cât se
poate de banală. Partenera dumneavoastră de viaţă, manipulatoare, propune să se ocupe ea de organizarea vacanţei. V-ar fi
plăcut să o petreceţi într-un colţişor liniştit din Franţa, pentru a
vă odihni puţin. Ei bine, nici vorbă de aşa ceva, pentru că veţi
nimeri fix în celălalt capăt al lumii: nisipuri albe, mări turcoaz şi
cocotieri. Nu-i nimic, sfârşiţi prin a aproba alegerea ei. Trece pe
la agenţia de turism şi vine acasă cu fel de fel de broşuri şi propuneri de destinaţii. Şi cu asta, gata, „treaba“ ei se încheie aici
(cu toate că se mai întâmplă să nu facă nici măcar atât). Căci,
deşi poate nu ştiţi încă, veţi afla cât de curând că va trebui să vă
ocupaţi singur-singurel de transport, de cazare, vă veţi informa
ce vaccinuri sunt necesare şi toate, absolut toate celelalte detalii
legate de plecare vor intra tot în sarcina dumneavoastră.
Bun, dacă lucrul acesta se întâmplă doar o dată, nu e nicio
dramă. Prima problemă, însă, ar fi faptul că un asemenea comportament nu este izolat; se repetă şi intervine în toate aspectele
vieţii cotidiene, mai mult sau mai puţin importante.
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