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Într-o lume în care agresivitatea este din ce în ce mai 
prezentă şi mai copleşitoare, sub toate formele ei de 
manifestare, atât la nivel social, cât şi la cel individual, 
o sintagmă intrigantă se insinuează, din ce în ce mai 
evident, în limbajul nostru zilnic: agresivitatea pasivă. 
Auzim, din ce în ce mai des, la serviciu, acasă, între 
prieteni: este o persoană pasiv-agresivă. 

Ne întrebăm, ușor confuzi, ce este, ce înseamnă a fi  
pasiv-agresiv? Cum poate fi  cineva atât agresiv, cât și 
pasiv, în același ti mp ?

La modul general vorbind, este un mecanism de 
apărare uti lizat de persoanele care nu se simt în largul 
lor să fi e agresive în mod deschis și atunci obţin acest 
lucru sub o mască, încercând în același ti mp să-i 
mulţumească pe cei din jur. Un ordin sau chiar o simplă 
cerere le trezesc un senti ment de revoltă și de 
frustrare. Dar nu își manifestă această revoltă în mod 
deschis, deoarece, pentru ei, a fi  deschis, sincer, 
înseamnă a risca prea mult. Și astf el vor camufl a 
agresivitatea prin pasivitate: o acţiune sau un răspuns 
întârziat, o îmbufnare aparent nemoti vată, uitarea 
anumitor lucruri, sarcasm, încăpăţânare, greșeală 
repetată, eșecul în îndeplinirea unor sarcini, toate 
acestea, și nu numai, fac parte din arsenalul de luptă al 
pasiv-agresivului.

Întâlnim persoane pasiv-agresive la tot pasul, în viaţa 
de zi cu zi. Noi înșine am avut adesea ati tudini pasiv-
agresive. Comportamentul de ti p pasiv-agresiv a fost 
defi nit pentru prima oară, din punct de vedere clinic, în 
ti mpul celui de-Al Doilea Război Mondial, de către un 
psihiatru militar american, colonelul William 

Menninger, ca o reacţie a soldaţilor la stresul ruti nei 
militare. El a descris comportamentul soldaţilor care nu 
sfi dau în mod deschis regulile, dar își exprimau 
agresivitatea în mod pasiv: îmbufnare, încăpăţânare, 
amânare, inefi cienţă în acţiunile militare. De atunci, 
acest termen a început să fi e uti lizat din ce în ce mai 
des, atât de către specialiști , cât și de nespecialiști , au 
apărut cărţi, arti cole, studii elaborate pentru 
descrierea, identi fi carea și evitarea sau convieţuirea cu 
acest ti p de comportament.

Prin ce se remarcă în general, pasiv-agresivul?

La serviciu este pasiv în momentul în care se iau 
deciziile. Nu parti cipă la discuţii, sau parti cipă cu silă, 
nu-și expune punctul de vedere, nu obiectează deschis, 
nu are nimic de propus, îl plicti sesc schimburile de idei. 
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Devine însă agresiv în momentul în care ar trebui să 
aplice deciziile luate. Atunci contestă totul, de la 
justeţea deciziilor și până la competenţa celor care 
le-au luat. Exagerează ostentati v difi cultatea și 
complicaţiile considerate inuti le ale sarcinii, așa încât 
să întârzie și să provoace cât mai multă suferinţă.

• În faza fundamentării deciziilor, afi şează pasivitate, 
dezinteres, poate chiar dispreţ.

• Când i se cere un lucru, are tendinţa să refuze, să 
protesteze, să argumenteze inuti litatea, 
absurditatea, abuzul.

• Punerea în aplicare a deciziei se transformă într-un 
coşmar asumat demonstrati v.

• Când are iniţiati vă, când nu se simte constrâns și nu 
se afl ă într-un raport de subordonare, poate fi  chiar 
agreabil, ca și cum n-ar fi  aceeași persoană.

În familie, poate fi  vorba de unul dintre parteneri care 
consideră că a facut un mariaj nereușit, că este în 
poziţia de sacrifi ciu în căsnicie. Lasă mereu impresia că 
își sacrifi că adevăratele dorinţe pentru moft urile 
celorlalţi. Apar simptome ca:

• îmbufnarea;
• „uitarea“ de a face anumite lucruri sau uti lizarea 

uitării ca scuză de a nu face lucruri;
• acceptarea cu multă greutate şi în silă a sugesti ilor 

din partea celorlalţi;
• amânarea îndeplinirii responsabilităţilor, 

neîndeplinirea lor sau îndeplinirea inefi cientă;
• resenti mente și acuze faţă de ceilalţi din familie.

Atunci când este vorba de un adolescent care își caută 
identi tatea, își caută drumul spre maturitate și 
independenţă, dacă actele de revoltă nu sunt extreme 
și nu pun în pericol viitorul, sănătatea și dezvoltarea sa, 
atunci este doar o situaţie trecătoare, frecventă la 
această vârstă, etapă normală în dezvoltarea sa 
psihologică și în formarea propriei identi tăţi. În această 
etapă stă supărat, este în confl ict cu părinţii, nu-și face 
temele, nu ajută la treburile casnice etc., fi ind însă 
doar o fază normală și tranzitorie.

Putem vorbi despre personalităţi de ti p pasiv-agresiv 
sau despre comportamente pasiv-agresive ocazionale. 
Diferenţa constă în frecvenţa şi intensitatea cu care 
acestea se manifestă. Dacă un comportament pasiv-
agresiv se manifestă sporadic, ca un răspuns la o 
frustrare sau emoţie negati vă, o personalitate de acest 
ti p manifestă aceste comportamente foarte frecvent, 
de-a lungul întregii vieţi şi în orice fel de situaţie.

În cartea lor „Cum să ne purtăm cu personalităţile 
difi cile“, Francois Lelord şi Christophe Andre ne 

sfătuiesc cum trebuie să ne purtăm cu o personalitate 
pasiv-agresivă.

• Să fi m amabili. Luând un aer amabil şi fi ind 
empati ci, dăm dovadă că îi înţelegem punctul de 
vedere.

• Să-i cerem părerea ori de câte ori este posibil. Va fi  
astf el sti mulat în ducerea la bun sfârşit, în punerea 
în practi că a unei decizii la care a parti cipat. Se va 
simţi respectat.

• Să-l ajutăm să se exprime deschis. Ati tudinea 
pasiv-agresivă ascunde de multe ori teama de a îşi 
asuma riscuri sau ti miditatea.

• Să îi reaminti m regulile jocului. În general, pasiv-
agresivul chiar are o problemă cu regulile, dar va 
trebui să-i aminti m că acestea au rolul de a asigura 
coerenţa şi unitatea în acţiune, precum şi 
coexistenţa paşnică şi respectarea drepturilor 
tuturor şi nu de a impune comportamente sau 
interdicţii.

• Să nu ignorăm ati tudinea lui de împotrivire. 
Ati tudinea pasiv-agresivului vrea să ne transmită 
ceva. Dacă ignorăm mesajul, dacă ne prefacem că 
nu înţelegem, pasiv-agresivul îşi va intensifi ca 
represaliile, până când va obţine o reacţie.

• Să nu îl criti căm, uti lizând poziţia de părinte: „nu 
este bine“, „este ruşinos“, „este inadmisibil“; 
ati tudinea pasiv-agresivă este o formă de revoltă 
împotriva autorităţii. Iar criti ca „părintească“ poate 
declanşa reacţia pasiv-agresivă.

• Să nu ne lăsăm antrenaţi în jocul represaliilor 
reciproce. Încercând să reprimăm un comportament 
pasiv-agresiv vom declanşa o altă reacţie din partea 
lui, lupta se va intensifi ca şi şansele de a restabili 
pacea se vor diminua.

Pentru a putea stabili dacă o persoană are o tulburare 
de personalitate de ti p pasiv-agresiv, un psiholog 
autorizat este singurul care poate face o evaluare și o 
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diagnosti care profesională. Acesta va putea investi ga 
cu grijă atât persoana în cauză, cât și istoricul 
simptomelor ei, pentru a recomanda, ulterior, o 
consiliere și un plan de comportament adecvat. Se va 
observa astf el dacă aceste comportamente sunt 
prezente în mod constant, în toate sferele vieţii 
individului, de-a lungul întregii sale vieţi. Trebuie să 
avem confi rmarea că persoana are acest 
comportament dintotdeauna, de dimineaţa până 
seara, la serviciu, acasă și ori de câte ori simte că ceva 
i-a fost impus și nu i-a fost cerut destul de politi cos, cel 
puţin de la egal la egal.

Tulburarea de personalitate de ti p pasiv-agresiv a fost 
considerată mult ti mp o afecţiune cronică, fără șanse 

de îmbunătăţire. În prezent nu mai este considerată o 
problemă de sănătate mentală, dar asta nu înseamnă 
că aceste trăsături de personalitate nu mai există. În 
condiţiile din zilele noastre, indivizii pot învăţa să 
convieţuiască cu aceste comportamente și cu 
simptomele lor. Deoarece pasiv-agresivul nu are tăria 
să își pună întrebări în legătură cu cauzele pentru care 
a ajuns în situaţia care nu-i convine și moti vele pentr u 
care rămâne în această situaţie, terapia sau consilierea 
cu un specialist psiholog (consilier psihologic sau 
psihoterapeut) poate ajuta persoanele pasiv-agresive 
să-și înţeleagă comportamentele și să reacţioneze în 
mod mai adecvat. Pot învăţa să îsi exprime mai bine 
emoţiile înainte de a dezvolta osti litate și 
resenti mente.
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