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TEHNICI DE MANIPULARE. RELAÞIA ARHITECT-CLIENT CU IMPLICAÞII ÎN
REGENERAREA PEISAJULUI ARHITECTURAL
LLeeccttoorr  ddrrdd..  aarrhh..  IIooaann  MMIILLOOªª

“…., sensibilitatea oamenilor are ascunziºuri atât de adânci încât, dacã ne aventurãm prin ele cu intenþia de
a le examina exhaustiv, suntem în marea primejdie sã nu mai ieºim de acolo prea curând.”

Jose Saramago, Anul morþii lui Ricardo Reis

Abordarea temei manipulãrii poate pãrea un lucru firesc pentru un cetãþean a cãrui perioadã de formare
cuprinde ultimii ani ai regimului comunist împreunã cu primii ani de dupã acesta, vremuri atinse de manipulãri
pe cât de spectaculoase, pe atât de grosolane. Dar, pentru a contempla splendoarea acestui curcubeu al
formulelor de manipulare nu este nevoie de analiza schimbãrii raporturilor de putere la nivel global. Experienþa
trecerii succesive prin cele douã forme ale manipulãrii, cea paranoidã (specificã totalitarismului) ºi cea
histrionicã (specificã democraþiei), este un fapt mult mai banal sau mai puþin condiþionat istoric decât am
putea crede la prima vedere. Acel tip de melodramã, în care fata ajunsã în pragul maturitãþii scapã din cleºtele
autoritãþii pãrinteºti aruncându-se în braþele unei iubiri neîmpãrtãºite, ilustreazã la fel de bine succesiunea de
rece - cald - rece atât de utilã în cãlirea caracterului celor aflaþi la început de drum. Chiar ºi aceia pe care soarta
îi va fi ferit de cutremure mai mari sau mai mici, pot experimenta succesiunea celor douã forme ale manipulãrii
atunci când, terminând ultimele pagini ale Vechiului Testament vor începe sã citeascã primele pagini ale Noului
Testament1. Ceea ce poate pãrea mai puþin firesc pentru acelaºi cetãþean (dar nu ºi pentru unul de formaþie
mai recentã) este stabilirea unui raport relaxat între eticã ºi manipulare2. 
Una din dificultãþile pãstrãrii unei atitudini neutre faþã de problematica manipulãrii este datã de asocierea pe
care o facem, de obicei, cu înºelãtoria sau cu escrocheria. “Manipularea” sugereazã, de asemenea, cinismul
persoanei care se foloseºte de o altã persoanã ca de un instrument util în satisfacerea nevoilor sale de la un
anumit moment. În încercarea de a gãsi un sinonim mai puþin încãrcat de conotaþii etice negative am putea
apela la “influenþare” dar diferenþa dintre cele douã expresii nu este una de ordin etic. “Manipulare” este mai
dur decât “influenþare” doar pentru cã implicã manifestãri concrete ale celui manipulat în direcþia trasatã de
cel cu care interacþioneazã, în timp ce o simplã acþiune de influenþare se poate topi într-o multitudine de alþi
stimuli exteriori fãrã a produce efecte vizibile.
Manipularea, definitã ca dirijare a voinþei unei persoane spre atitudini sau acþiuni care, în lipsa acestei
influenþe, nu i-ar fi fost la îndemânã, ridicã de la bun început probleme de eticã. 
Prima dintre ele este scopul acestei acþiuni. Viclenia, vorbele cu dublu înþeles, nedeclararea intenþiilor reale sau
acþiunea indirectã specificã jocului de biliard se însoþesc, de regulã, cu manipularea, dar nu ºi cu bunele intenþii.
Acþiunea de influenþare a celuilalt poate fi conºtientã sau inconºtientã, ofensivã sau defensivã, cu scopuri bine



precizate sau neclare. Pentru a deschide calea judecãþii morale este necesar sã aflãm cine manipuleazã, cine se
lasã manipulat ºi cãreia dintre cele douã pãrþi îi aparþine vina, dacã are cineva vreo vinã. Având în vedere faptul
cã orice tip de interacþiune socialã conþine un element de manipulare, oricine, oriunde ºi oricând va manipula
ºi va fi manipulat. Existã totuºi actori ai scenei sociale (termenul “actor” nu este folosit întâmplãtor) pe care-i
putem identifica prin predispoziþia lor spre manipulare. Practica interacþiunii sociale duce la pierderea
inocenþei3 în diferite proporþii în funcþie de experienþa ºi de caracterul fiecãrui individ. Cu cât o persoanã este
mai puþin inocentã cu atât va fi mai marcatã de rutina propriului comportament manipulator, putând atinge
zona patologicului. Cauzele sociale sunt primele responsabile de aceste tulburãri de comportament sau de
boala psihicã asociatã predilecþiei spre astfel de acþiuni, iar aspectele de naturã geneticã nu pot fi nici ele
trecute cu vederea.
Existã însã situaþii în care “ingineria sufletului” poate fi o activitate în afara oricãror dubii de ordin etic, putând
da ca exemplu tehnicile folosite în psihoterapie4. Diferenþele de ordin etic dintre diferite persoane cu
comportament manipulator sunt sesizate de simplul cetãþean prin folosirea a douã sintagme: “curvã bãtrânã
ºi “parºiv” – în timp ce la “curva bãtrânã“ comportamentul manipulator are aspecte de rutinã dobânditã în
urma îndelungatei interacþiuni sociale, parºivul se bazeazã pe talentul nativ, ceea ce e tot una cu predispoziþia
geneticã. “Curvã bãtrânã“ poate fi folosit cu simpatie, pentru cã, pe lângã circumstanþa atenuantã a motivaþiei
sociale, poate aduce de multe ori în sprijinul sãu nobilele idealuri ce o animã. “Parºiv”, aproape sinonim cu
“pervers”, se pronunþã de cele mai multe ori cu mânie. Dar cu cât vom înainta în desluºirea sensurilor cuvintelor
care se referã la astfel de personaje, cu atât ne vom cufunda într-o pâclã semanticã lesne de explicat: dacã
parfumurile pot fi uºor împãrþite în tipuri ºi subtipuri în funcþie de miresmele lor, nu la fel se poate proceda cu
substanþele urât mirositoare. O categorisire a duhorilor ar fi pe cât de traumatizantã, pe atât de inutilã, singura
analizã posibilã fiind cea a compoziþiei chimice sau, revenind la personajele noastre, a clasificãrii psihiatrice.
Dicþionarele de psihologie sau de psihiatrie încadreazã persoanele predispuse la acþiuni de manipulare în
categoria tulburãrilor de personalitate, la capitolele “personalitate histrionicã“ ºi “personalitate paranoicã“.
Dacã histrionicii ºi paranoicii pot avea în comun predilecþia spre acþiuni de manipulare, comportamentul lor are
motivaþii ºi manifestãri complet diferite, primii bazându-se pe seducþie, cei din urmã pe fricã. 
Deºi etica profesiunii de medic exclude judecata moralã în cazul tulburãrilor de personalitate sau a bolilor
psihice, aceasta pare o simplã ipocrizie de vreme ce tratatele psihiatrice abundã de termeni care, în limbajul
de zi cu zi, au valoare de sentinþã moralã. 
Un fapt interesant este cã, pânã spre sfârºitul secolului al XIX-lea, boala psihicã, în general, ºi în special
comportamentul isteric (sau histrionic), erau considerate o formã mai mult sau mai puþin gravã de ”posedare”.
Aceastã credinþã poate fi uºor explicatã dacã ne gândim cã în mitologia creºtinã diavolul este un expert al
înºelãtoriei ºi al distragerii atenþiei de la “problemele reale “. “Tulburare de posedare”(o formã particularã de
isterie) este ºi astãzi denumirea ºtiinþificã a ceea ce puteam vedea destul de des la un moment dat la jurnalele
de ºtiri. Este vorba despre ritualurile de exorcizare a “rãului” practicate în incinta unor biserici sau mãnãstiri.
În categoria celor predispuºi la a fi manipulaþi intrã “fraierii”, snobii, învãþãceii din orice domeniu ºi persoanele
cu marote sau pulsiuni pe care nu le pot controla. 
“Fraierii” sunt cei care nu devin bãnuitori nici în situaþia în care ceva “pare putred” sau “miroase urât”. Snobii
pot fi uºor manipulaþi dacã li se cunosc snobismele. Învãþãcelul este manipulat în primul rând de orânduirea
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care-i asigurã sistemul de educare5 sau, dacã este educat împotriva rânduielilor sociale, de cei care-l
îndoctrineazã în vederea facilitãrii schimbãrilor. Persoanele cu marote, la fel ca ºi snobii, sunt uºor de sedus
dacã li se cunosc aceste particularitãþi ale personalitãþii, iar în privinþa celor dependenþi de propriile vicii nu mai
rãmâne nimic de spus.
Nu putem încheia prezentarea actorilor manipulãrii fãrã a spune cã de multe ori rolurile lor nu sunt clare sau
cã actorii îºi pot schimba între ei rolurile. Pentru a ilustra aceastã idee este suficient sã ne gândim la cazurile
de seducþie eroticã în care seducãtorul devine pânã la urmã cel sedus sau la unele situaþii de tranzacþionare în
care, încercând sã speculeze nerãbdarea celui care vrea sã cumpere, vânzãtorul ajunge în final sã primeascã o
sumã mai micã decât cea estimatã iniþial.
Cele douã pârghii psihologice ale manipulãrii, frica ºi seducþia6 (putem spune la fel de bine “pâinea ºi circul”
sau, în buna tradiþie manelistã, “banii ºi dragostea”) ridicã, de asemenea, probleme de eticã.
Mecanismele manipulãrii bazate pe fricã sunt uºor de explicat. Primul pas este depistarea nevoilor7 subiectului.
Apoi, acesta va afla cã este posibil sã nu-ºi mai poatã satisface unele nevoi (total sau parþial) sau, dimpotrivã,
existã mijloace de a-ºi îndeplini acele nevoi sau altele, la un nivel superior celui cu care era obiºnuit. Perspectiva
declinului sau posibilitatea ratãrii noilor oportunitãþi de ascensiune genereazã frica în egalã mãsurã.
Întotdeauna individului conºtient de posibilele schimbãri, fie ele rele sau bune, i se vor prezenta ºi condiþiile
sau traseul pe care trebuie sã-l urmeze pentru a evita sau, dimpotrivã, pentru a potenþa schimbarea. În funcþie
de raportul dintre avantajele obþinute de iniþiatorul manipulãrii ºi cele obþinute de manipulat se poate formula
ºi judecata moralã. De multe ori însã, acest raport este greu de calculat sau rezultatele lui nu sunt imediate.
Un alt aspect pe care etica îl are în vedere este raportul dintre diferitele categorii de nevoi, nevoi care pot
deveni mai mult sau mai puþin importante în funcþie de schimbãrile mediului fizic sau social combinate cu
atitudinea individului faþã de normele sale morale. 
Spre deosebire de fricã, seducþia, amestec uneori fragil, alteori imbatabil, de raþional ºi neraþional, este mai
greu de explicat, excepþie fãcând doar câteva trucuri pe care orice femeie isteaþã ºtie sã le foloseascã ºi care,
prezentate savant, constituie materia primã a tratatelor care se ocupã de manipularea din media, mediul
politic, de afaceri sau viaþa privatã. 
Mecanismul seducþiei acþioneazã de cele mai multe ori în completarea mecanismelor fricii. De fapt, delimitarea
fricã - seducþie este de la bun început una artificialã. A învãþa sau a lãmuri pe cineva asupra unui lucru (etapã
obligatorie a manipulãrii prin fricã) necesitã întotdeauna un minim de putere de seducþie. 
Contribuþia majorã a seducþiei la perfecþionarea mecanismelor de influenþare bazate pe fricã apare însã atunci
când se reuºeºte modificarea arbitrarã a ierarhiei nevoilor, iar satisfacerea acestora se face într-o manierã în
care elementul subiectiv predominã, lãsând impresia de atipic, neraþional, de acþiune a celui manipulat
împotriva a ceea ce spectatorii considerã a fi nevoile sale reale. 
Dacã în cazul manevrelor care folosesc preponderent pârghiile fricii putem sã ne confruntãm cu situaþii în care
angrenajul exterior al manipulãrii trebuie sã învingã forþele angrenajului sufletesc sau interior, în cazul
seducþiei, cele douã mecanisme, interior ºi exterior, pot ajunge la o remarcabilã sincronizare. Se poate spune
cã diferenþa dintre fricã ºi seducþie, folosite ca metode de manipulare, este aceeaºi ca diferenþa dintre cucerirea
unei cetãþi prin forþa armelor ºi câºtigarea aceleiaºi cetãþi prin semnarea unui tratat de alianþã. E bine totuºi
sã nu ne aºteptãm la rezultate spectaculoase în cazul folosirii pârghiilor seducþiei, pentru cã, în cele din urmã,
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aceste rezultate nu pot depãºi limitele omenescului.
Alte pârghii de influenþare, care se depãrteazã de domeniul psihologicului în direcþii diametral opuse – una
spre zona neraþionalului iar cealaltã spre ºtiinþele exacte – se supun de asemenea judecãþii morale. 
Rugãciunile, acatistele, blestemele ºi practicile vrãjitoreºti trãdeazã, prin simpla intenþie de a le folosi,
caracterul acut al problemei ºi gradul de implicare emoþionalã, cel puþin în cazul persoanelor needucate într-
un sistem mistic. 
Utilizarea narcoticelor, sedativelor sau a energizantelor în scopul manipulãrii anunþã deja prezenþa unor
tulburãri psihice serioase. 
Variante “soft” precum parfumul, cosmeticele ºi vestimentaþia þin de arsenalul seducþiei aflat la graniþa dintre
chimie, artã ºi psihologie socialã.
Datoritã prezenþei omogene în toate straturile sociale, credinþele ºi practicile oculte meritã atenþia noastrã dar
încercarea de a oferi explicaþii psihologice tehnicilor oculte de manipulare este irelevantã pentru cã avem de a
face cu douã sisteme sau paradigme, care doar în aparenþã au zone de suprapunere sau puncte de tangenþã. 
Cele douã perspective, cea psihologicã ºi cea ocultã, tind fiecare sã integreze teritoriul celeilalte prin
raþionamente ºi postulate care le aparþin. Privind fenomenul din unghiul psihologului, vrãjitoria8 se bazeazã pe
mecanisme ale psihicului, în timp ce vrãjitorul asimileazã pârghiile psihologice în sistemul de raþionamente
specifice ocultismului. Formatul unor emisiuni televizate din ultimul timp aratã cã astrologul ºi psihologul se
pot respecta unul pe altul, pot folosi acelaºi vocabular ºi pot construi împreunã o terapie. Cu toate acestea
interacþiunea lor este cea dintre douã sisteme paralele a cãror armonizare presupune trãdarea principiilor lor
constitutive.
Faptul cã teritoriul psihologiei este lesne confundat cu cel al ocultismului este foarte bine ilustrat de expresia
popularã “vrãjealã“, care împreunã cu “aburealã“ semnificã folosirea vorbelor meºteºugite în scopul obþinerii
unor avantaje sau fãrã vreo mizã majorã, reflectând spiritul ludic al seducãtorului. Dar aici trebuie sã fim din
nou atenþi: aparenta lipsã de motivaþie, joaca sau hârjoneala psihologicã pot fi ele însele un element de
manipulare – este posibil ca motivaþia sã fie realã, iar dacã nu este, nu trebuie sã neglijãm faptul cã joaca însãºi
poate duce la dependenþã.
Dacã ne gândim la faptul cã practica profesiunii de arhitect nu poate avea vreo legãturã cu acest teritoriu
decât în cazul unor persoane cu o educaþie sau cu un psihic de o naturã cu totul particularã, suntem într-o
mare eroare. Nu trebuie sã menþionez decât cerinþele unor clienþi de organizare a spaþiului construit în
conformitate cu aºa-zisele “reguli feng-shui” sau persistenþa credinþelor populare, potrivit cãrora “energiile“
proiectantului dar ºi cele ale constructorului sunt înmagazinate în construcþie, acþionând astfel asupra viitorului
utilizator. Aceastã ultimã credinþã (ne ferim sã spunem superstiþie, deºi paradigma ºtiinþificã în care încercãm
sã ne situãm ne dã acest drept) îºi face efectul ºi în situaþia cumpãrãrii unor construcþii vechi, impregnate de
“energiile” utilizatorilor anteriori sau în orice situaþie de tranzacþionare. Efectele sociale sunt dintre cele mai
pozitive pentru cã determinã o negociere serioasã, în care niciuna din pãrþi sã nu aibã impresia cã este
prejudiciatã. Altfel, “energiile negative” ale celui ce se considerã nedreptãþit vor revãrsa neplãceri asupra
celuilalt. Dar, chiar ºi în cazul existenþei unor frustrãri sau conflicte mocnite, problema poate fi rezolvatã prin
ritualurile de binecuvântare sau de sfinþire a noii construcþii.
Cu aceste scurte menþiuni vom încerca sã pãrãsim teritoriul ocultismului, ale cãrui ramuri se întind cu
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repeziciune în aproape toate domeniile de activitate, demonstrând cã tipul acesta de raportare la realitate a
avut rãdãcini atât de adânci încât nici acþiunea radicalã a “ideologiei de partid ºi de stat” nu le-a putut suprima.
Revenind la scopul manipulãrii ºi presupunând cã intenþiile celui care manipuleazã sunt din cele mai bune, iar
mijloacele folosite nu ridicã probleme de naturã moralã, mai rãmâne în discuþie problema legitimitãþii celui
care se pune pe sine în situaþia de a acþiona asupra celuilalt fãrã nici o solicitare. 
Cum poate fi cineva sigur cã vede mai limpede un lucru decât însãºi persoana cãreia i se întâmplã acel lucru? 
Profesioniºtii unui anumit domeniu au legitimitatea de a acþiona, dupã priceperea lor, în domeniul respectiv,
dar nu fãrã acordul sau cererea clientului. Psihologul sau psihiatrul nu va începe terapia fãrã solicitarea sau
acordul potenþialului pacient, decât în situaþii limitã, în care este periclitatã securitatea acestuia sau a
persoanelor din apropiere.
Ne întrebãm atunci în ce mãsurã este justificat obiceiul arhitectului de a direcþiona opþiunile clientului sãu cãtre
ceva substanþial diferit de primele sale viziuni? Poate fi vorba de comoditatea profesionistului care are deja în
minte un plan de acþiune pe care nu vrea sã îl schimbe sau poate fi vorba de deficienþe sau incoerenþe reale
ale soluþiei sugerate de client?

În relaþia arhitect - beneficiar sau arhitect - client (ne vom ocupa pe parcurs de diferenþa dintre client ºi
beneficiar datoratã specificitãþii situaþiilor de manipulare corespunzãtoare celor douã ipostaze ale persoanei)
manipularea are douã obiective: obþinerea unui preþ bun pentru serviciile de proiectare ºi impunerea anumitor
soluþii de proiectare care, în viziunea arhitectului, ar trebui sã atingã sau depãºeascã în sens pozitiv nivelul
decenþei profesionale. 

Avantajele de naturã materialã care decurg dintr-o gestionare inteligentã a raporturilor dintre persoane
constituie tema multor publicaþii din categoria succesului în afaceri. Pragmatismul unor astfel de scrieri se
concretizeazã de cele mai multe ori în scheme ºi modele simplificate de comportament ilustrate cu “cazuri
reale”. Componenta eticã se rezumã la ideea cã nu poþi vinde bine un produs sau un serviciu folosind metode
de manipulare psihologicã decât dacã acel produs are calitãþi reale. 
În tratatele de eticã corporatistã dezbaterea se învârte în jurul ideii cã misiunea principalã a unei corporaþii
este aceea de a aduce profit, ceea ce poate pãrea cinic la prima vedere.

Manipularea cu mizã în zona afectivitãþii sau a subiectivului, fãrã urmãrirea unor rezultate în aria profitului
material constituie tematica unor publicaþii care acoperã un teritoriu ce se întinde de la esoterism pânã la
domenii ca psihiatria medico-legalã. În afara câtorva tratate de “terapii scurte” în care sunt descrise tehnici de
manipulare a pacientului de cãtre psihoterapeut, în vederea depãºirii unui impas psihologic, tonul etic al
scrierilor din aceastã categorie este sumbru. 
Pe terenul mai puþin ferm al subiectivitãþii, legitimitatea unei acþiuni de manipulare este greu de apreciat,
rezultatele mai greu prevãzut iar distanþa de la derizoriu la esenþã greu de mãsurat. 
Doar artiºtii care cred cu tãrie în creaþiile lor, cetãþenii simþitori (indiferent de profesiile lor) ºi poate unii
politicieni ar putea fi tentaþi de acest tip de manipulare nemotivatã material ºi ale cãrei rezultate sunt puþin
predictibile.
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“Pisi”, “iubi” sau “pufuleþ” sunt doar câteva expresii care, fãrã sã aibã pretenþia de a exprima mari emoþii,
îndulcesc o existenþã împãrþitã între îndatoririle de serviciu ºi cele casnice. Sonoritãþile lor butaforice situate în
zona kitsch-ului cãlduþ-jovial sunt echivalentul social al faþadelor locuinþei ornate cu mici frontoane ºi coloane
la intrare, balcoane cu balustrade din fier forjat sau baluºtri prefabricaþi, ferestre arcuite cu ancadramente din
polistiren care nu mai au nici ele intenþia sã aducã aminte de templele greceºti sau de edificiile publice romane
ridicate într-o perioadã în care arhitectura era consideratã regina artelor.
Încercãrile de abordare ºtiinþificã a eroticului sunt pândite de la bun început de spectrul ridicolului, dar
abordãri punctuale, ca în cazul de faþã, permit operarea unor clasificãri ºi desluºirea unui anumit determinism
psihologic.
Din punctul de vedere al manipulãrii, dragostea respectã, pânã la un anumit punct, algoritmul oricãrui tip de
parteneriat, fapt explicabil prin aceea cã fundamentul oricãrui parteneriat este unul de naturã afectivã; din
perspectiva eticului însã, ne putem situa în orice punct aflat pe traseul dintre “iubeºte ºi fã ce vrei” ºi “drumul
cãtre iad este pavat cu bune intenþii”. 
O posibilã clasificare a fenomenului erotic în raport cu manipularea este cea temporalã: 
- mmaanniippuullaarree  îînn  ssccooppuull  iinniiþþiieerriiii  rreellaaþþiieeii – în aceastã categorie intrã toatã gama de semnale pe care viitorii
parteneri le emit pentru a-ºi arãta disponibilitatea10. Iniþierea relaþiei are însã douã planuri de acþiune: cel
exterior sau social ºi cel interior sau afectiv . Acþiunea individului asupra sinelui prin activarea capitalului afectiv
acumulat este esenþialã. Fãrã aceasta dragostea rãmâne la stadiul de simulare, de joc de suprafaþã sau de
simplã modalitate de petrecere a timpului liber. Mai mult decât atât, dragostea poate fi iniþiatã doar în planul
interior, dezvoltându-se fãrã susþinere socialã – dar aceasta este o variantã extremã, generatoare de traume
ºi motivatã, în general, de opoziþia dintre normele sociale impuse sau autoimpuse ºi nevoile afective ale
indivizilor. 
Pentru susþinãtorii misterului, spontaneitãþii ºi arbitrarului, care nu vor fi de acord cu ideea cã dragostea este
efectul unei decizii ºi implicit, al manipulãrii, vom menþiona faptul cã acumularea de capital afectiv ºi
oportunitatea de a gãsi persoana cu rol de catalizator al operaþiei de activare a acestuia sunt lucruri ce nu þin
de decizia individualã dar, exprimându-ne mai plastic, apropierea brichetei de butelia cu gaz se face doar în
urma unei decizii iar apoi, în funcþie de experienþa ºi de ºansa potenþialilor parteneri, se poate realiza o bunã
sincronizare a combustiei.
Problemele de etica iniþierii relaþiei ar putea avea în vedere discrepanþe între mãrimea capitalului afectiv posibil
a fi investit de cãtre fiecare din parteneri, nesincronizare în activarea sau neactivarea acestuia de cãtre unul
din parteneri, lipsa de susþinere în plan social a relaþiei motivatã de obligaþii sociale divergente etc.
Dificultatea în efectuarea de mãsurãtori precise ale gradului de implicare emoþionalã a partenerilor face
nefuncþional un eventual curs sau program de antrenament în vederea evitãrii traumei erotice. Dar chiar ºi în
situaþia posibilitãþii de a defini unele reguli generale de conduitã, inutilitatea acestora este evidentã dacã avem
în vedere incompatibilitatea dintre prudenþã ºi iubirea pasionalã.
Câteva reguli de gestionare a relaþiei, care se disting prin nivelul ridicat de aplicabilitate pot fi totuºi enunþate.
Prima ar fi aceea cã scopul oricãrei asocieri este satisfacerea nevoilor celor doi parteneri. Neconcordanþele
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dintre nivelul de aºteptare al unuia dintre ei ºi gradul de satisfacere a nevoilor sale duc la tensiuni sau stãri
traumatice. De aceea, este bine ca de la bun început sã fie definite nevoile fiecãruia ºi resursele pe care fiecare
le poate disponibiliza pentru satisfacerea acestora. 
Deplasarea preocupãrilor din zona satisfacerii nevoilor celuilalt în zona reglãrii raporturilor de putere11 stabilite
între parteneri duce inevitabil la deteriorarea componentei afective care constituie nucleul oricãrui tip de
asociere. În aceastã situaþie relaþia poate continua dacã se menþine un anumit nivel de satisfacere a nevoilor
de siguranþã ºi securitate sau, în ultimã instanþã, a celor fiziologice primare, aduse acum în prim plan. Este bine
de ºtiut totuºi cã aceastã opþiune reprezintã poarta care deschide calea promiscuitãþii morale. Persoanele (de
regulã femei) care susþin cã ceea ce apreciazã cel mai mult la un posibil partener este “forþa” sau “puterea”
au în general legãturi de scurtã duratã, iar nevoia de a fi dominate de partener este doar o compensare a
propriului lor comportament dominator. Menþinerea asimetriei în reglarea raporturilor de putere se poate face
fãrã distorsiuni emoþionale doar în situaþia particularã în care unul dintre parteneri aparþine tipului de
personalitate dependentã, situaþie în care distorsiunea afectivã aflatã în faza cronicã este anterioarã iniþierii
relaþiei. 
Cetãþenii marcaþi de preocuparea pentru reglarea raporturilor de putere se situeazã în general în categoria
celor cu tulburare de personalitate paranoicã ºi se disting prin siguranþã, o bunã cunoaºtere a codului bunelor
maniere ºi remarcabile capacitãþi empatice limitate însã doar la sfera raporturilor de putere. 
Adevãratul pericol pentru cetãþeanul „trãitor” sau pentru cel bovaric, cu interese reale în zona eroticului, îl
reprezintã însã indivizii cu tulburare de personalitate histrionicã, ale cãror nevoi de viaþã afectivã intensã nu
depãºesc teritoriul imaginarului, în contrast cu cele de recunoaºtere socialã, puternic ancorate în realitate.
Începãtorii12, a cãror capacitate de introspecþie este de regulã mai dezvoltatã decât puterea de analizã a
fenomenelor exterioare fiinþei lor nu vor înþelege cele enunþate anterior, dar au la îndemânã cel mai fin
barometru: dacã în urma iniþierii relaþiei “setea” resimþitã la început se amplificã – ºi, cu cât beau mai mult din
paharul ce li se oferã aceasta este tot mai mare – este bine sã se opreascã. Dacã însã relaþia aduce o senzaþie
de îndestulare, de confort afectiv la care nu s-ar fi aºteptat, barometrul interior indicã posibilitatea continuãrii
relaþiei.
--mmaanniippuullaarree  ppee  ppaarrccuurrssuull  ddeessffããººuurrããrriiii  rreellaaþþiieeii::
Odatã iniþiatã, combustia eroticã nu se mai supune voinþei iniþiatorilor. Ea poate modifica atât de radical
percepþia asupra realitãþii încât însuºi “realul” îºi pierde caracterul de constantã, de element la care te poþi
raporta, devenind o simplã variabilã . Astfel, se produce un fenomen de dislocare, de redescoperire continuã
a realului, o dezagregare urmatã de o recompunere sau recristalizare a lui cu o rapiditate ºi în forme de o
coerenþã uimitoare. Dragostea însãºi poate fi definitã ca iluzie. Cu cât mecanismul seducþiei se bazeazã mai
puþin pe elemente din zona ideilor, plasându-se în teritoriul concretului imediat, cu atât cãderile în real ºi
“ruperea vrãjii” sunt mai rapide ºi mai frecvente pentru cã, oricât ar pãrea de contradictoriu, elementul concret
este mai instabil ºi mai perisabil decât cel ideatic. Dar materia nu poate fi exclusã din ecuaþie nici în cazul în
care importanþa factorului senzorial este minimã, pentru cã face inteligibil, traductibil sau pur ºi simplu este
expresia a ceva care vine din “interior”, din alteritate sau “de dincolo”, ca în cazul epifaniilor, iar dacã
materialul nu mai rezoneazã cu ideea, el poate fi reîmprospãtat sau reînlocuit. 
Privind lucrurile din perspectiva manipulãrii putem spune cã atât Don Quijote cât ºi Don Juan vor sã rãmânã
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în iluzie, singura diferenþã dintre cei doi fiind aceea cã primul are mai mari abilitãþi de a se manipula pe sine
iar al doilea e mai abil în a-i manipula pe ceilalþi. Din punct de vedere etic însã, diferenþa este una esenþialã:
spre deosebire de cazul “Don Juanic”, ecuaþia eroticã a tipului “Don Quijotic” (sau “Christianic”) are forma unui
triunghi în care amanþii sunt cele douã unghiuri de la bazã iar vârful este dat de fondul de transcendenþã (i se
poate spune ºi “cauzã” sau “Dumnezeu”) fãrã de care iubirea se stinge sau se consumã în plãceri carnale
înainte de a-ºi fi atins potenþialul maxim. Ecuaþia amorului Don Juanic nu are nevoie de un sistem care sã ajute
la înþelegerea sau la descifrarea (fie ea ºi iluzorie) a celuilalt, pentru cã în acest caz nu are importanþã
recompunerea alteritãþii într-o formã inteligibilã. Ceea ce intereseazã este savurarea alteritãþii13. 
--mmaanniippuullaarree  îînn  ssccooppuull  ddee  aa  oopprrii  rreellaaþþiiaa::
Dacã în faza iniþierii relaþiei manipularea are un rol important, în fazele urmãtoare rolul acesteia se diminueazã
dramatic. Pe parcursul procesului de combustie efectul posibilelor intervenþii se rezumã la uºoare modulaþii sau
reglãri de intensitate, dar desenul electrocardiogramei, dificil de þinut sub control, rãmâne în esenþã
neschimbat, cu aceeaºi succesiune aleatorie de puseuri ºi sincope erotice. Existã, totuºi, situaþii particulare în
care combustia, devenitã un proces distructiv din motive pe care nu le vom detalia aici, poate fi, dacã nu opritã,
cel puþin redirecþionatã cãtre alt partener capabil sã asigure confortul psihic pânã la epuizarea resurselor
afective investite iniþial. Posibilitatea schimbãrii “catalizatorului erotic” prin procesul transferului afectiv este o
operaþie asemãnãtoare prin efecte cu fertilizarea in vitro, în sensul cã este posibil ori sã nu dea niciun rezultat,
ori sã ducã la amplificarea combustiei pânã la limita rezistenþei recipientului. Pericolul cel mai mare în aceastã
ultimã situaþie este nu acela al deteriorãrii recipientului din cauza presiunii exercitate din interior, ci consumul
mult prea rapid al resurselor afective care duce la un proces de depresurizare bruscã urmat de implozie sau de
“depresie” (denumire folositã în mod uzual în psihologie). O altã situaþie care poate genera, cel puþin pe
termen lung, disconfort este aceea în care combustia iniþialã este prelungitã la nesfârºit prin testarea unui alt
tip de catalizator, în felul acesta construindu-se personaje de tipul Madame Bovary. Un fapt paradoxal este
acela cã tocmai acest tip de persoane, deºi active pânã la extrema la care devin un fel de perpetuum mobile14

erotic sunt cele mai marcate de teama trecerii timpului înainte de a se fi bucurat suficient de plãcerile vieþii. 
Situaþia cea mai puþin riscantã pentru oprirea combustiei este aceea în care catalizatorul surogat asigurã
consumul treptat al resurselor ºi prin aceasta un proces de depresurizare lentã15.
Nu dorim, prin cele descrise anterior, sã ne facem avocatul unor activitãþi care þin mai mult de simularea
erotismului decât de dragostea propriu-zisã, având în vedere cã, în zonele contaminate de ideologia creºtinã,
dragostea este cel mai puternic element de legitimare a legãturilor, fie ele conjugale sau extraconjugale. 
Dacã arta, cu ajutorul criticii de specialitate, ne oferã posibilitatea de a face o distincþie clarã între operã,
operetã, dramã, dramoletã, subretã ºi primadonã, în viaþa de zi cu zi aprecierile sunt mai greu de fãcut ºi acest
lucru se datoreazã în primul rând faptului cã întotdeauna vom fi spectatori de moment ai unei reprezentaþii
cu o lungime ºi cu întorsãturi de situaþii imprevizibile. Cu toate acestea arta, ca ºi experienþa personalã, pot
oferi bune condiþii de stretching empatic, iar acest tip de exerciþiu, aparent inutil, mãrunt, sau care þine doar
de preocupãrile “gospodinelor”, ne va fi de mare folos: vom putea renunþa la ermetismul expresiei reuºind sã
ne compunem o atitudine mai puternic nuanþatã (scepticism, respect, festivism, sprijin, încântare, exaltare sau
obosealã plictisitã) atunci când va fi nevoie de prezenþa sau, la extremã, de intervenþia noastrã în ceea ce ar
putea fi un mare moment din istoria afectivã a unui simplu cetãþean.
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Clasificãrile de mai sus au în vedere un tip particular de dragoste, acela care constituie materia primã a
creaþiilor artistice literare, muzicale sau cinematografice. Dragostea, în variantele sale mai apropiate de uzual,
începând cu dragostea de patrie ºi terminând cu dragostea de abþibilduri, de multe ori abia perceptibilã, motor
primar al oricãrei acþiuni, devenitã fãrã voie patroanã onorificã a kitsch-ului, þintã a tuturor prefãcãtoriilor, cea
cãreia i se aduc osanale în bisericã ºi în bordel, taxatã când apare în forme necanonice, pervertitã pânã într-
acolo încât devine opusul ei, doritã ºi temutã atunci când sare peste cotele de atenþie, doar arareori iese din
sclavia de zi cu zi, punând în umbrã oricare din preocupãrile pe care le vom fi avut pânã atunci, aducând în
prim plan lumea interioarã ºi având puterea de a submina orice manifestare din planul concret, inclusiv cele
din zona sexualitãþii, cu care este cel mai adesea asociatã. 

MMaanniippuullaarreeaa  ººii  pprrooffeessiiiillee  lliibbeerraallee  

Ceea ce apropie din punct de vedere psihologic sau psihosociologic profesiile liberale este interacþiunea dintre
un expert al unui domeniu care oferã servicii de consultanþã sau proiecteazã (traseazã) un plan de acþiune
destinat sã clarifice felul ºi limitele în care clientul va activa într-un anumit domeniu. Un alt aspect comun
tuturor profesiilor liberale este acela cã nevoile clientului (pacientului, învãþãcelului …) îºi vor afla rezolvarea
prin procedee sau practici care se desfãºoarã dupã regulile sau codurile fiecãrei profesii în parte, reguli în care
clientul are doar o vagã iniþiere, suficientã pentru a ºti la cine trebuie sã apeleze pentru rezolvarea problemelor
sale.

CCiivviilliizzaaþþiiee  ººii  mmaanniippuullaarree

Diferenþe mari între etosul diferitelor civilizaþii cum ar fi cele dintre extremul orient ºi spaþiul mediteranean cu
extensiile acestuia în America latinã se reflectã ºi în metodele de manipulare. Predispoziþia latinã spre seducþie
ºi spre ludic contrasteazã în mod frapant cu sobrietatea, rafinamentul ºi rigoarea în folosirea mijloacelor de
expresie care fac din onoare, simþul datoriei ºi tradiþie pârghiile principale ale influenþãrii în teritoriul orientului
îndepãrtat. 
Tehnica de transmitere a învãþãturii budiste de la cãlugãrul japonez16 la novice se rezumã la simplul transfer
de informaþie, în ordinea stabilitã de tradiþie ºi în limitele posibilitãþilor de asimilare ale învãþãcelului,
nerecurgându-se în nici un fel la stimulul afectiv. Elementul dramatic nu este explicit, are o materie difuzã care
impregneazã cadrul natural devenit el însuºi personaj al acestui tip de montare cinematograficã; ritualurile se
desfãºoarã mecanic, în ritmuri egale, astfel încât pânã ºi accidentul întâlnirii dintre bãrbat ºi femeie, se
transformã din factor perturbator, care aduce dezechilibru, durere, crimã ºi moarte, în element de continuitate
integrat în regulile firescului lipsit de tensiuni sau de iremediabil. Filozofia este una simplã: “Pofta trupeascã
trezeºte nevoia de a poseda care se transformã în tentaþia crimei”.
În contrast cu acestea, valorizarea excesivã a erosului, în spaþiul latin, duce la utilizarea masivã a temelor
acestuia în dantela aparent complicatã, dar de fapt tipizatã, a producþiilor telenovelistice. În acest fel drama
eroticã se transformã din element principal al tectonicii scenariului, în ornament.
Spectacolul oferit de Extremul Orient prin fenomene precum kamikaze sau gesturi precum sepuku nu au ca
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mizã impresionarea eventualilor spectatori ci sunt acþiuni sãvârºite dintr-un imperativ social sau personal, fãrã
ostentaþie ºi, pe cât posibil, în anonimat. Sinuciderea melodramaticã a scriitorului japonez Mishima poate fi
consideratã o “capodoperã“17 de cãtre criticii literari din teritorii în care un act similar a constituit fundamentul
a ceea ce reprezintã încã cea mai puternicã civilizaþie. În Japonia însã, istoriile literare vor menþiona, fãrã
îndoialã, acest gest dar cu o reþinere motivatã de suspiciunea folosirii abuzive, în scopul publicitãþii ºi cu riscul
demonetizãrii unei tradiþii care þine de esenþa spiritului nipon. 

CCOONNCCLLUUZZIIIILLEE  UUNNUUII  SSTTUUDDIIUU  AALL  RREELLAAÞÞIIEEII  DDIINNTTRREE  AARRHHIITTEECCTT  ªªII  CCLLIIEENNTT

Evoluþia arhitecturii ca profesie ºi ca artã a creat o rupturã între opþiunile estetice ale clienþilor ºi cele ale
arhitecþilor. Esteticul nu trebuie înþeles aici ca esteticã a faþadelor sau a decorativului, în general, ci ca esteticã
a actului de a locui. Breasla arhitecþilor privitã ca grup social conþine, desigur, un numãr mai mare de indivizi
dotaþi cu abilitatea nativã de a se manifesta în zona artelor vizuale, dar nu acest lucru determinã diferenþele
flagrante de viziune asupra spaþiului construit. Rolul primordial îl are educaþia profesionalã pe care aceºti
indivizi o primesc, manifestatã în ultima instanþã ca formã de cenzurã ºi de manipulare a gustului estetic ºi a
zestrei de cunoºtinþe cu care novicii în ale arhitecturii intra într-una din instituþiile de formare profesionalã. De
fapt, procesul de formare profesionalã în oricare domeniu presupune transmiterea experienþei acumulate în
timp de cãtre o castã de iniþiaþi cãtre novicii care dobândesc în acest mod legitimitatea necesarã exercitãrii
profesiei lor viitoare. Natura tensiunilor care apar în relaþia arhitect-client þine de contradicþia dintre atitudinea
de respect ºi acceptarea necondiþionatã a acþiunilor pe care un profesionist le întreprinde cu onestitate în
scopul rezolvãrii problemelor clientului sau ºi dreptul clientului de a avea propriile sale opþiuni, fãrã a da
socotealã niciunei instanþe, sub protecþia dreptului sãu de a se manifesta ca individualitate distinctã în
conformitate cu deviza “gusturile nu se discutã”. Relaþia problematicã dintre arhitect ºi clientul sãu capãtã
forme acute mai ales acum, în epoca informaþionalã, în care “grupuri de interese” care þin de industria
materialelor de construcþii împreunã cu marii investitori imobiliari atrag de partea lor o parte din arhitecþi în
acþiunea de acaparare a spaþiului informaþional al profesiei. În numele profitului, lipsa de educaþie esteticã ºi
tehnicã a simplului cetãþean este speculatã la maxim, iar aceastã speculã nu se opreºte la zona cea mai
profitabilã care cuprinde marile ansambluri rezidenþiale, locuinþele colective ºi construcþiile de mari dimensiuni
în general, ci îºi aruncã nãvodul pânã în zona micilor locuinþe individuale care, cel puþin la începutul secolului
XX s-a dovedit a fi terenul cel mai fertil pentru experimente care au dus la o evoluþie fãrã precedent a profesiei
noastre. Ori, dacã pânã ºi acest important rezervor de manifestare liberã a vitalitãþii ºi dorinþei de afirmare
profesionalã a noilor generaþii de arhitecþi este viciat de interesele celor care pun pe prim plan profitul
material, se impune elaborarea de cãtre breasla arhitecþilor, prin structurile sale organizatorice, a unei strategii
de penetrare a spaþiului mediatic ºi de implicare socialã activã prin crearea unui grup de reacþie rapidã la
evenimentele sociale care pun în luminã diferite componente ale activitãþii noastre profesionale. 
Aceastã lucrare nu are însã ca obiect propunerea unei maniere de acþiune conjugatã a membrilor breslei, prin
organizaþiile profesionale reprezentative, ci sugereazã un tip de acþiune individualã în relaþia cu clientul,
centratã pe aspecte ale fenomenului comunicãrii interpersonale privit ca formã de influenþã sau de
manipulare. Folosind sintagma “manipulare” trecem puntea spre un teritoriu în care eticul privit ca relaþie
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dialecticã a binelui în raport cu rãul ocupã o poziþie de prim ordin. Specificul societãþii româneºti constituite pe
un teritoriu situat la marginea dintre faliile unor structuri de putere de primã mãrime a fãcut ca fenomenul
manipulãrii prin rãspândirea, distorsionarea sau impunerea cu forþã a rãspândirii doar a unui anumit tip de
informaþie din largul câmp de cunoºtinþe disponibile, sã capete accente expresioniste sau grosolane de-a
dreptul. Nu aducem în sprijinul acestei afirmaþii decât câteva secvenþe ale istoriei recente ºi contemporane,
cum ar fi programul televiziunii publice din ultimii ani ai regimului Ceauºescu, Revoluþia Românã transmisã “în
direct” ºi halucinanta campanie pentru alegerile prezidenþiale de la sfârºitul anului 2009 care, în mod sigur va
face obiectul studiului celor care se vor înscrie la cursurile facultãþilor de jurnalism. Specificul manipulãrii în
teritoriile carpato-danubiano-pontice îi determinã pe oamenii “aºezaþi la casa lor” sã încerce sã ignore acest
important aspect al vieþii sociale. Numai cã strategia struþului care-ºi bagã capul în nisip este prea puþin eficace
într-o epocã în care stavilele puse în calea potopului informaþional, izolarea socialã, utopia retragerii pe o insulã
pustie sau în “turnul de fildeº” este echivalentã cu sinuciderea. Retragerea din spaþiul informaþiei, care este
acelaºi cu spaþiul manipulãrii, este în acest secol echivalentul unei morþi sociale. Acest fenomen este vizibil, din
pãcate, atât la nivelul individului ale cãror preocupãri sunt canalizate cu precãdere în direcþia pregãtirii
profesionale, dar ºi la nivelul unor organizaþii profesionale precum Ordinul Arhitecþilor, care nu au reuºit sã-ºi
dezvolte o divizie de profesioniºti ai informaþiei prin care sã penetreze în adâncime diversele straturi care
compun societatea româneascã. În absenþa acestor strategii, “vidul de putere” informaþionalã este ocupat de
persoane cu talent nativ în ale comunicãrii precum doamna arhitect Anca Petrescu sau domnul arhitect Camil
Roguschi care, departe de a se transforma în reprezentanþi ai intereselor breslei, folosesc acest teren viran al
informaþiei profesionale pe canalele televiziunilor private în scopuri personale. 
Revenind la scopul prezentei lucrãri, care este acela de a oferi arhitectului o minimã bazã teoreticã, însoþitã de
câteva studii de caz ilustrative pentru pârghiile ce pot fi folosite pentru a sparge cercul vicios al falselor nevoi
în care sunt prinºi clienþii sãi, am încercat sã scoatem la ivealã acele mecanisme prin care arhitectul poate
cãpãta vizibilitate în cadrul grupului social de provenienþã, construindu-ºi, în prima instanþã, o reputaþie de
persoanã dispusã la o colaborare onestã, pentru ca mai apoi, treptat, aceastã reputaþie necesarã unui bun start
în carierã sã se transforme în reputaþie profesionalã. Aceastã problematicã a startului în viaþa socialã ºi
profesionalã a adultului tânãr este analizatã în cele douã capitole dedicate reputaþiei ºi comunicãrii
emoþionale. Depãºind problema debutului profesional, este firesc sã ne ocupãm de reglarea raporturilor
psihologice stabilite între arhitect ºi client prin folosirea anumitor tehnici de comunicare. În acest context,
utilitatea capitolului dedicat problemelor de eticã manipulãrii psihologice este mai mult decât evidentã.
Aceastã secþiune a lucrãrii debuteazã cu prezentarea laturii “demonice” a fenomenului manipulãrii, pentru ca,
în final, sã iasã la suprafaþã ideea ca manipularea nu este “rea” în sine, ba mai mult decât atât, este un
fenomen inerent care þine de esenþa comunicãrii, pentru cã fenomenul comunicãrii în sine nu ar mai avea nicio
raþiune dacã n-ar exista credinþa în utilitatea sau adevãrul informaþiei comunicate, fapt care face posibilã
manipularea.
Urmeazã apoi douã capitole, din care primul analizeazã problema noþiunii de “gust”, gustul în numele cãruia
orice este permis, chiar ºi într-o profesie cu implicaþii atât de adânci în ecologie sau calitatea vieþii în general.
Al doilea capitol, o continuare fireascã a primului, trateazã statutul artei în societatea contemporanã,
capacitatea artei ºi, prin urmare, ºi a arhitecturii de a reflecta un adevãr social înþeles ca adevãr “apertura” sau
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ca adevãr “conformitate”, fapt care scoate din discuþie ideea de modã în arhitecturã sau arhitectura privitã ca
“modã”. 
Capitolul care analizeazã problematica fericirii ca motivaþie a actului de a construi aratã cã, de fapt, la capãtul
oricãrei acþiuni umane în care se consumã o mare cantitate de efort, de timp ºi de bani, apare inevitabil o stare
de dezamãgire, dupã modelul basmului “Tinereþe Fãrã Bãtrâneþe ºi Viaþã Fãrã de Moarte”, în care Fãt Frumos,
atingându-ºi scopul final, este cuprins de nostalgie ºi alege sã se întoarcã la statutul iniþial de simplu muritor.
Pe de altã parte, aceastã “fata Morgana” sau iluzia obþinerii fericirii prin schimbarea unor date care þin de
materialitate, este motorul vieþii sociale ºi economice. O economie nu poate prospera dacã nu existã un
consum care sã stimuleze producþia de bunuri materiale. Prin urmare, aceastã credinþã în fericirea pe care þi-o
poate procura deþinerea unei noi locuinþe sau utilarea corespunzãtoare a acesteia, este un important motor
al economiei ºi prosperitãþii generale. Un alt aspect care þine de psihologia individualã ºi care tinde sã
domoleascã entuziasmul celui implicat în construirea propriei locuinþe este o analizã a vieþii personale în
perspectiva unei lungi perioade de timp, pânã în momentul decesului, cuprinzând aspecte mai mult sau mai
puþin lugubre, cum ar fi constituirea masei succesorale.
În ceea ce priveºte psihologia arhitectului, prezenta lucrare are ambiþia de a stabili noi direcþii ale
comportamentului membrilor acestei onorabile bresle, a cãror educaþie profesionalã axatã aproape exclusiv pe
actul ºi pe instrumentele creaþiei i-a obiºnuit cu proastele deprinderi ale “creatorului” despotic. Ceea ce uitãm
deseori este faptul cã proiectele noastre trebuie sã reflecte cu cea mai mare fidelitate nevoile clienþilor noºtri.
Din aceastã perspectivã, deviza “clientul nostru – stãpânul nostru”, folositã cu multã curtoazie de frizeri,
chelneri sau de vânzãtorii de chilipiruri, se potriveºte “mãnuºã” cu specificul profesiei noastre. Dificultatea
împãcãrii condiþiei de “creator” cu aceea de “slugã” este problema principalã a relaþiei arhitect-client. Dacã
rolul de creator, un derivat al principiului masculin, este uºor de îmbrãþiºat de cãtre confraþii noºtri, cel de slugã
sau de supus, un derivat al feminitãþii, este greu de asumat de cãtre aceºtia. Condiþia arhitectului trebuie sã
fie asemenea condiþiei androginului care produce embrionul purtãtor de informaþie geneticã, suportând în
acelaºi timp umilinþele gestaþiei. Dar ce fel de slugã trebuie sã fie arhitectul? 
Arhitectul, deprinzând caracterele genetice ale arhetipului feminitãþii, se va supune clientului pãstrând în
acelaºi timp controlul procesului prin care embrionul creaþiei sale va putea ajunge cât mai aproape de
desãvârºire. Arhitectul devine în acest fel o ªeherezada, ale cãrei poveºti vor feri de decapitare un proiect care,
din iluzie a fericirii se poate transforma într-o soluþie viabilã pentru susþinerea acesteia.
Pentru a urma acest model de comportament, de mare ajutor îi este arhitectului faptul de a ºti câteva metode
de manipulare folosite de psihoterapeuþi, colegii sãi de profesie liberalã.
Celor care nu cunosc ceea ce se urmãreºte în ultimã instanþã prin aplicarea procedeelor sale psihoterapeutice,
eforturile psihoterapeutului direcþionate în rezolvarea unui anumit caz par de multe ori prea mari în raport cu
rezultatele (cel puþin în aparenþã) modeste. Având în vedere, însã, cã scopul acþiunilor terapeutice este, în
ultimã instanþã, o bunã integrare socialã a pacientului, exprimatã prin creºterea capacitãþii sale de a-ºi asigura
prin propriile eforturi bunul trai fãrã sã prejudicieze existenþa sa sau a celor cu care intrã în legãturã, aspecte
precum mãrimea coeficientului de inteligenþã sau coerenþa imaginii despre sine devin secundare.
Recompunând în minte o imagine de ansamblu a zonelor rezidenþiale dezvoltate în ultimii douãzeci de ani în
jurul Capitalei ºi al marilor oraºe, arhitectul poate lesne constata aspectul maladiv al acestor excrescenþe
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tumorale. Privind latura malignã a acestui fenomen social putem sã ne dãm seama cã, asemeni
psihoterapeutului, arhitectul trebuie sã acþioneze în câmpul profesiei sale având ca principal scop acela de a
crea o arhitecturã respectuoasã faþã de vecinãtãþi, permiþând în acelaºi timp, într-o manierã cât mai puþin
restrictivã, bunul trai al clientului sãu. Dincolo de aceasta, probleme precum unitatea stilisticã sau claritatea
conceptualã devin secundare.
Imaginea stridentã a unui exhibiþionism fãrã mesaj afiºat într-o manierã lipsitã de respect faþã de spectatorul
ocazional este o caracteristicã nu numai a peisajului arhitectural al zilelor noastre, ci ºi a peisajului politic sau
mediatic. Lipsa de scop, de strategie, de doctrinã sau de ideal în jurul cãrora „sã prindã cheag” conºtiinþa de
grup social se reflectã ºi în arhitecturã, numai cã, în vreme ce produsele altor activitãþi pot fi aruncate la coº
sau pot fi cel puþin modificate sau amendate cu uºurinþã, produsul rezultat prin contribuþia arhitectului este
greu de supus unor astfel de metamorfoze. 
Tot aºa cum “Casa Poporului” va atârna ca un neg pe obrazul unei naþiuni care a gãsit prea mult timp resurse
de adaptare la o dictaturã accentuatã, aceste case construite pe foste terenuri agricole vor fi multã vreme de-
acum înainte mãrturia unui individualism manifestat pe fondul disoluþiei sociale, al lipsei de respect faþã de
orice formã de autoritate, fie ea ºi autoritatea profesionalã a arhitectului.
Un aspect important al reglãrii raporturilor psihologice dintre arhitect ºi client este acela prin care clienþii vor
înþelege adevãrata menire a profesiei noastre. Cu certitudine, clienþii noºtri vor fi surprinºi dacã le vom spune
cã obiectul principal al arhitecturii este “calitatea vieþii”. Ar putea pãrea prea savant, prea preþios, mai ales
pentru cei nefamiliarizaþi cu modalitãþi puþin mai elaborate ale gândirii. Arhitectura, ca orice activitate umanã,
fie cã are origini care se pierd în negura civilizaþiei omeneºti, fie cã este de datã foarte recentã, îºi gãseºte
principalele motivaþii într-o îmbunãtãþire a calitãþii vieþii. Din aceastã perspectivã, putem gãsi numeroase
asemãnãri între agriculturã ºi arhitecturã, demontând, în acelaºi timp, un tip de atitudine extrem de nocivã
concentratã în expresia foarte popularã “vaca ºi pianul.”
Problema ar fi de-a dreptul banalã dacã nu ne-am încumeta la o analizã a ceea ce înseamnã “calitatea vieþii”.
Nevoile alimentare, ca ºi cele de locuire, ascund o problematicã mult mai complexã decât ceea ce ne poate
sugera o primã privire asupra acestui subiect.
Agricultura intensivã, ca ºi arhitectura modernã, au fost ºi sunt în continuare denaturate sub pretextul
rezolvãrii rapide a unor nevoi acute, ascunzând în realitate tendinþele industriei de maximizare a profitului.
Uniformizarea pânã la depersonalizare este, în arhitecturã, echivalentul pierderii savorii produselor agricole.
Perfecþiunea detaliului unui perete cortinã poate fi echivalentul perfecþiunii geometrice ºi coloristice a unui mãr
fãrã gust. ªi mai este un aspect demn de reþinut: tehnologia modernã, ca ºi fructele fãrã gust, dau impresia
unei perfecþiuni de neºtirbit, dar scadenþa, care nu poate fi amânatã la infinit, are rezultate dizgraþioase.
Fructele fãrã gust, ca ºi arhitectura fãrã identitate, îmbãtrânesc urât. 
Raportul între identitate ºi uniformitate este un subiect pe care arhitectul crede cã îl poate uºor monopoliza.
Rãdãcinile acestei problematici, pierdute în vechime, nu sunt însã de naturã esteticã, ci de naturã moralã. La
întrebarea “Cine eºti tu?”, Dumnezeu îi rãspunde lui Moise: “Eu sunt cel ce sunt.” Ceilalþi “dumnezei” sunt “de
lut”, fãrã viaþã, cu o identitate artificial atribuitã, practic fãrã identitate. 
În drumul de la identitate la uniformitate existã un loc învãluit de cântecele sirenelor ºi acela este “identitatea
artificialã“. Falsul este întotdeauna pentru cei neiniþiaþi, mai seducãtor decât originalul. Dar, pentru a nu
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rãmâne în domeniul speculaþiilor teoretice despre adevãr, fals ºi exprimarea acestora în producþia de
arhitecturã, vom ilustra aceste fenomene în urmãtoarele pagini folosind exemple de arhitecturã contrafãcutã
(prima grupare de imagini), arhitectura ca expresie a unui adevãr (a doua grupare de imagini) ºi arhitectura
care rezultã ca manifestare a universului oniric al clientului inundat de cliºee ale unei false arhitecturi,
manifestare redirecþionatã, mai mult sau mai puþin abil, de cãtre arhitect cãtre o realã satisfacere a nevoilor
de locuire ale clientului sãu (a treia grupare de imagini). Aceastã ultimã parte conþine imagini ale unor obiecte
de arhitecturã care, prin lipsa de coerenþã compoziþionalã, multiplele fracturi, lipsa de scarã ºi de unitate,
dobândesc tensiunea unui câmp de luptã. Ele ilustreazã, de fapt, motivaþia acestei lucrãri de doctorat ºi anume
confruntarea dintre mentalul clientului, orientat pe o pistã falsã în gãsirea unei soluþii de locuire ºi capacitatea
arhitectului de a-ºi pune în slujba clientului sau abilitãþile profesionale. 
Un aspect pe care, de cele mai multe ori, clienþii noºtri nu-l înþeleg sau nu vor sã-l înþeleagã este acela al
respectului faþã de vecinãtãþi, faþã de identitatea de la un anumit moment a locului în care îºi vor construi casa.
“Un sãrut cu o atingere abia perceptibilã pe gât, unul apãsat în zona pântecelui …” iatã câteva indicaþii legate
de tratamente diferenþiate în funcþie de topografia locului cãruia îi sunt aplicate. Continuând în aceeaºi notã,
voi aminti o secvenþã din “ Combien Tu M’Aimes” în care Monica Belucci îi cere clientului sãu un mic rãgaz
pentru a-l cunoaºte. Ca o adevãratã profesionistã, nu are nevoie de mai mult de câteva secunde pentru a-ºi da
seama cu cine are de-a face. Ceea ce o pune, însã, în dificultate, este faptul cã descoperã un tip neobiºnuit de
client.
Un lucru pe care nu-l înþelege de la bun început clientul nostru este faptul cã o casã aparþine unui loc. Ceea ce
mulþi arhitecþi uitã este faptul cã o casã este locuitã de un om, un anumit om. Implantarea aceluiaºi proiect de
casã în locuri diferite transformã arhitectura dintr-o artã într-un simplu meºteºug. Pe Internet veþi gãsi, la
preþuri mici, “proiecte tip” sau “proiecte tip cu adaptãri” alãturi de proiecte “originale”. Buticurile care vând
ziare ºi periodice au ºi ele cataloage cu proiecte tip pentru toate gusturile. Deºi nu existã încã o poziþie oficialã
a Ordinului Arhitecþilor în legãturã cu aceste practici care sfideazã etica profesiei de arhitect, nu încape nicio
îndoialã cã tipizarea în arhitecturã atacã nucleul sau esenþa profesiei de arhitect.
Neadecvarea la context aduce mari prejudicii de naturã esteticã ºi funcþionalã. Nivelul competenþei unui
arhitect este direct proporþional cu abilitatea acestuia de a da un rãspuns potrivit datelor unui anumit context.
Desigur, a compara un arhitect bun cu prostituata de lux poate pãrea o exagerare. Într-o încercare de reparaþie
vom exagera într-o altã direcþie ºi anume pe teritoriul interpretãrii religiei: fenomenul “întrupãrii lui
Dumnezeu” poate fi privit ca o acþiune de adecvare la context, un tip extrem de adecvare prin care
“Dumnezeu”, din dragoste pentru oameni, renunþã la identitatea sa divinã devenind el însuºi om. Aceastã
pierdere a propriei identitãþi în scopul armonizãrii sau valorizãrii identitãþii celuilalt este una aparentã ºi, în
orice caz, de scurtã duratã. În realitate, identitatea celui care renunþã la modalitãþile sale obiºnuite de
percepþie, analizã ºi acþiune, nu numai cã nu se pierde ci, dimpotrivã, sporeºte. Pasajul în care se spune “dacã
grãuntele de grâu, când cade pe pãmânt, nu va muri, rãmâne singur; iar dacã va muri, aduce multã roadã.”
18 sugereazã exact acest lucru.
În general, acþiunea de dislocare, de separare de sine sau de mediul unei înrãdãcinãri iniþiale este o traumã
care prejudiciazã dezvoltarea ulterioarã a entitãþii dislocate. Existã însã un tip de dezrãdãcinare care
potenþeazã dezvoltarea ulterioarã a acesteia – o dezrãdãcinare din iubire pentru celãlalt. 
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Glass House, New Canaan,
Connecticut, 1949

Casã de vacanþã la Ibiza

Locuinþã cabinã, Norvegia

Cartierul Donnybrook, Londra

(2) Arhitectura  ca model al
perfecþiunii de care arhitectul
încearcã sã se apropie
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(3) Arhitectura româneascã,
un exemplu de proastã
gestionare a conflictului
dintre falsele nevoi ale
clientului (vezi (1) ºi idealul
de perfecþiune al arhitectului
(vezi (2): Gura Siriului, Vãrãºti



NNoottee

1 O lecturã a Bibliei din perspectiva manipulãrii psihologice poate fi fãcutã apelând la romanul “Evanghelia dupã Isus
Hristos” al scriitorului portughez Jose Saramago
2 Dacã, uitându-ne în oglindã, constatãm cã musculatura facialã nu a încremenit în acea expresie a surprizei îndurerate pe
care o are orice victimã a trãdãrii, iar zâmbetul nu ne este foarte stâlcit, putem avea în vedere acel sfat conform cãruia “un
drac cel mai bine se alungã, atunci când nu se lasã dus cu textele Scripturii, dacã îl faci de râs ºi de batjocurã, cãci nu îndurã
sã-l iei peste picior.”(Martin Luther) 
3 Înþelegem prin inocenþã nu atât neputinþa de a percepe rãul social cât mai ales credinþa de neclintit în sloganul vehiculat
atât de des în ultimii ani la “Radio Guerilla” prin vocea inconfundabilã a lui Tamango: “Toate femeile din lume ºtie cã binele
învinge!”
4 HOLDEVICI, Irina. Psihoterapii scurte, Editura Ceres, 2000. Principiul intervenþiei terapeutice constructiv-strategice poate
fi ilustrat în mod sugestiv de o povestire specificã tradiþiei islamice : “La moartea sa, Ali Baba a lãsat drept moºtenire 39
de cãmile celor 4 fii ai sãi. Testamentul prevedea urmãtoarele: o jumãtate din cãmile va reveni fiului cel mare, un sfert celui
de-al doilea, o optime celui de-al treilea ºi o zecime mezinului. Cei patru fii nu puteau cãdea de acord asupra împãrþelii ºi
s-au pus pe ceartã. Problema a fost rezolvatã de un înþelept care cãlãtorea pe o cãmilã ºi care, atras de zgomot, a intervenit
în disputã. Acesta a descoperit soluþia într-un mod aproape magic: el a adãugat propria cãmilã celor 39 ºi a fãcut împãrþirea
pornind de la 40 de cãmile. În felul acesta, fratele cel mare a primit 20 de cãmile, al doilea 10, al treilea 5, iar cel mai mic
4. Apoi înþeleptul a încãlecat pe cãmila sa ºi a plecat mai departe”(Eigen, 1990, p.40)
5 Educaþia, înþeleasã ca acces neîngrãdit la valorile culturii, reprezintã totuºi cel mai puternic antidot al manipulãrii.
6 Sensul cuvântului “seducþie”, aºa cum apare în DEX, îl fac un caz particular al manipulãrii, diferenþa dintre cele douã
cuvinte fiind mobilul sexual al “seducþiei” . Preponderenþa folosirii “la figurat” a acestui termen (seducþia televiziunii,
seducþia creaþiei artistice etc.) duce la slãbirea conotaþiilor sexuale ºi, din acest motiv, definiþii precum “promisiunile de
cãsãtorie adresate de un bãrbat matur unei fete minore în vederea iniþierii contactului sexual” nu mai acoperã conotaþiile
pe care limbajul curent le oferã acestui cuvânt. Sensul “seducþiei” utilizat în acest text este mai aproape de “charismã“, un
alt termen pentru care DEX-ul, prin sensul de “dar oferit oamenilor prin graþia divinã“, ne îndepãrteazã de înþelesul sãu
din limbajul actual. Dacã în cazul “seducþiei” predominã conotaþii negative ºi sexuale, “charisma” are înþelesuri pozitive ºi
metafizice. În încercarea de a gãsi un termen care sã neutralizeze atât conotaþiile sexuale ale “seducþiei” cât ºi pe cele
metafizice ale “charismei” am preferat totuºi folosirea sensului figurat al primului cuvânt. Adepþii pansexualismului ne-ar
putea acuza de pudibonderie dar, aºa cum bine ºtim din istorie, calul troian, simbol al seducþiei, este o invenþie a Atenei
(nu a slujitorilor lui Venus). Însã lucrul cel mai surprinzãtor pentru persoanele mai sus menþionate ar putea fi faptul cã
aceastã capodoperã era din lemn. 
7 Existã mai multe sisteme de clasificare a nevoilor umane. Pentru exemplificare putem menþiona “piramida nevoilor” în
concepþia lui Maslow. Enumerarea acestora începând de la bazã la vârf este urmãtoarea: nevoi fiziologice primare, nevoi
de siguranþã ºi securitate, nevoi de apartenenþã ºi dragoste, nevoi de preþuire, nevoi de realizare de sine.
8 Este necesar de menþionat faptul cã am definit prin vrãjitorie acel tip de manipulare care foloseºte metode sau pârghii
ce nu mai pot fi analizate doar cu metodele ºtiinþei, adunând sub aceastã denumire practica unor personaje precum
parapsihologul, preotul, vrãjitorul, ghicitorul, vraciul, ºamanul, exorcistul etc. De regulã, însã, vrãjitoria desemneazã strict
acele practici prin care se invocã ajutorul unor entitãþi supramateriale, de cele mai multe ori malefice, entitãþi care au
capacitatea de intervenþie ºi cãrora li se oferã în schimb supunerea sau “sufletul” aceluia care solicitã ajutorul.
9 Deºi titlul acestui capitol, precum ºi unele exemplificãri anterioare, ne-ar putea îndreptãþi în acest sens, nu ne propunem
realizarea unui manual cuprinzãtor de construcþie a scenariilor de tip telenovelã. Vom evita, de asemenea, abordarea
problematicii sexuale relevante din perspectiva manipulãrii, motivând aceasta prin faptul cã nu putem concura pentru o
mai bunã înþelegere a acestui capitol al vieþii private cu manuale sau seriale care beneficiazã de avantajele incontestabile
ale formatului multimedia. 
10 Aceste semnale au diferite grade de intensitate începând de la scãparea batistei, clipiri din gene sau arcuirea ºoldurilor,
pânã la declaraþii frontale. Tradiþia plaseazã aluziile sau semnalele mai puþin directe în recuzita femeilor iar mesajele
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explicite în arsenalul bãrbaþilor. 
11 A manipula pe cineva este în esenþã echivalent cu a avea putere asupra cuiva. Problema apare atunci când puterea de
a satisface nevoile cuiva se transformã în puterea de a dispune de acel cineva. Mitologia creºtinã ilustreazã foarte clar acest
tip de deturnare: daca iniþial Lucifer îºi exersa puterea de seducþie în scopul de a-i învãþa pe oameni sã deosebeascã binele
de rãu, în cele din urmã ajunge sã-ºi foloseascã abilitãþile în scopul de a dispune de oameni. Omul politic este exemplul tipic
de personaj supus unei astfel de ispite, iar dacã “îngerul luminii” nu a reuºit sã-i reziste, la ce ne-am putea aºtepta de la un
biet politician? Un rezumat foarte sugestiv al aceleiaºi situaþii îl reprezintã ºi unul din episoadele comice în care Benny Hill,
ciocãnind la o uºã pe care iniþial era inscripþionat cuvântul “THERAPIST”(terapeut), din cauza unui ºurub prost înfiletat,
ajunge sã citeascã “THE RAPIST”(violatorul). Comentariul nostru se va opri deocamdatã aici pentru cã problematica
manipulãrii în exercitarea profesiilor liberale se va bucura de un paragraf special. 
12 “Începãtor” este doar un fel de a spune câtã vreme fiecare experienþã eroticã semnificativã din viaþa unui individ se
diferenþiazã net de cele anterioare, iar ceea ce este semnificativ într-o astfel de experienþã þine mai mult de culoare decât
de tiparul în care intrã acea culoare. De aceea, rãsfoind tratate sau dicþionare de psihologie sau chiar de psihiatrie puteþi
constata cu uºurinþã cã paragrafele sau capitolele referitoare la dragoste sunt atinse de diletantism sau, în orice caz, pare
cã le lipseºte ceva esenþial, pericol de care autorul acestui referat este perfect conºtient.
13 A nu se înþelege prin aceasta cã nu existã nici un dubiu privind superioritatea eticã a lui Don Quijote în faþa lui Don Juan. 
14 Referindu-ne la erotism nu am folosit noþiuni precum “schimb energetic” sau “fuziune energeticã“, reducând rolul unuia
dintre parteneri în raport cu celãlalt la acela de simplu “catalizator”. Construind ecuaþia eroticã în vechea tradiþie a
filozofiei lui Platon, am încercat sã evitãm riscul de a ne plasa definitiv în teritoriul kitsch-ului, depãºind graniþa dintre
psihologie ºi parapsihologie. Al doilea motiv este acela cã o asemenea abordare reliefeazã cel mai bine tema manipulãrii.
15 Arta este un bun modulator al combustiei erotice, putând potenþa acest proces în momente de randament scãzut, având
în acelaºi timp capacitatea de a asigura arderea completã în fazele terminale. 
16 Este vorba de cãlugãrul din filmul “Primãvara, vara, toamna, iarna … ºi primãvara” al regizorului sud-coreean Ki-duk Kim.
17 Ne referim la scriitoarea Marguerite Yourcenar ºi la lucrarea „Mishima sau viziunea Vidului”
18 Biblia, Evanghelia dupã Ioan, Cap.12,24, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti,
1982
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