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1
Anatomie pasivní agresivity
Srdcov˘ král se v knize Alenka v kraji divÛ pokou‰í uklidnit
hysterického ·evce slovy: „Nebuì nervózní, nebo tû nechám
na místû popravit.“ Toto varování by klidnû mohlo splynout
ze rtÛ kteréhokoli pasivnû agresivního muÏe. Ano, ne! StÛj,
jdi! Já nikdy nelÏu, jenom jsem tû chránil pﬁed pravdou!
Co to má znamenat? Srdcov˘ král jako vût‰ina pasivnû
agresivních muÏÛ nikdy neﬁekne, co pﬁesnû má na mysli.
Fantastick˘ právník, poãítaãov˘ génius, brilantní vûdec
nebo majitel novinového stánku – v‰ichni se chovají stejnû:
jakmile dojde na jejich vztahy k ostatním lidem, jako by se
teprve uãili ãíst. Proã dûlají to, co dûlají, netu‰í o nic víc neÏ
vy sama.
KdyÏ moje pacientky popisují, jak je tento typ muÏe psychicky tr˘zní, ãasto zaãínají stejnû:
„Ten ãlovûk je nemoÏn˘.“
„Je to s ním tûÏké.“
„Ke kaÏdému jídlu, ke kaÏdému rozhovoru a ke v‰emu,
na ãem se dohadujeme, se staví, jako bychom byli dvû válãící zemû, které se snaÏí dospût k mírové dohodû, a ne dva
lidé, co se mají rádi,“ ﬁekla mi jedna klientka. Jako by mluvila za ostatní Ïeny o jejich manÏelích, otcích, nadﬁízen˘ch,
nebo o svém ‰evci.
âím vás pﬁitahuje chlapík, kter˘ jedním dechem vysloví:
„Mám tû rád/Nenávidím tû“ nebo: „Slibuji ti.../Proã bych
pro tebe mûl nûco dûlat?“ Pokud jste nûjak citovû závislá na
pasivnû agresivním muÏi, zﬁejmû jste podlehla jeho schopnosti prodat sám sebe. KdyÏ se propaguje, aÈ uÏ sv˘m stoicismem, zdrÏenliv˘m ‰armem, chlapeckostí nebo neodolateln˘m kouzlem svÛdce, dûlá to naprosto pﬁesvûdãivû.
Zaprodala jste se jeho nepolapitelnosti, ale také jeho trápe10

Nikdy nevím - zlom 2012

7.3.2012

12.55

Stránka 11

ní. Máte s ním soucit a chcete k nûmu proniknout, prolomit
bariéry a pomoci mu nabrat síly. V mnoha pﬁípadech to je
nevdûãné poslání.
Problémy s pasivnû agresivním muÏem narÛstají vinou
jeho osudného prokletí: vyjadﬁuje nepﬁátelství nepﬁímo
a neadekvátnû, pod rou‰kou nevinnosti, upﬁímnosti nebo
pasivity. Proto vás jeho slova a ãiny matou, pﬁesnûji ﬁeãeno
zlobí. Nejste sama, kdo takhle reaguje na samu podstatu pasivní agresivity.

Co je to pasivní agresivita?
Jak mÛÏe b˘t nûkdo pasivní, a zároveÀ agresivní? Není to
paradox? Lidé se mylnû domnívají, Ïe takov˘ ãlovûk je chvíli pasivní a potom zase agresivní. Ve skuteãnosti v‰ak je obojí zároveÀ. Vypadá to paradoxnû, protoÏe jakmile takov˘ muÏ
pocítí agresivitu, hned ji popﬁe.
JelikoÏ pasivita a agresivita jsou postoje od základu protikladné, máme co dûlat s osobou sloÏitou a rozpolcenou.
Pasivnû agresivní taktika není na první pohled ãitelná.
Signály, které vám takov˘ muÏ dává, jsou nejasné, protoÏe
on sice velmi touÏí po tom, abyste uhodla, oã mu jde, ale zároveÀ vás chce zmást nebo dokonce vás vodit za nos. Jeho
ﬁeã je dvojznaãná.
„NemÛÏu bez tebe Ïít,“ prohlásí vá‰ partner, políbí vás –
a odejde z místnosti. Nebo jste spolu sami a on se zeptá:
„Proã jsi tu vûãnû se mnou?“ A pﬁitom by rád ﬁekl: Mám hrÛzu z toho, Ïe mû opustí‰.
„Chce‰ se pomilovat?“ za‰eptá pasivnû agresivní manÏel
své Ïenû, která se k nûmu nûÏnû pﬁivinula. Myslí si v‰ak:
Proã se jí ptám, kdyÏ se mi do toho moc nechce? âi naopak
prohlásí: „Obãas to s tím sexem trochu pﬁeháníme,“ aãkoli
by rád ﬁekl: Chci tû! a oãekává, Ïe jeho Ïena ví, Ïe on si vlastnû pﬁeje, aby ho svedla.
11
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„V‰imli jsme si va‰ich mimoﬁádn˘ch schopností a hodláme si s vámi pohovoﬁit o jistém úkolu,“ oznámí vám pasivnû agresivní vedoucí pracovník, pak uãiní vágní naráÏku na
va‰e moÏné pov˘‰ení – a víckrát uÏ se k tomu nevrátí. Ve
skuteãnosti ov‰em chtûl sdûlit: Jak tû mohlo napadnout, Ïe
bych s tebou poãítal pro práci na tomhle utajeném úkolu,
a jak ses o nûm vÛbec dozvûdûla?
MÛÏete zaÏít i jinou verzi planého slibu. „Já vím, Ïe jsem
slíbil, Ïe u Sue vyzvednu ty tvoje krámy do kuchynû, jenÏe
se mi rozbilo auto. Snad zítra...,“ sdûlí vám pasivnû agresivní bratr. V duchu si v‰ak ﬁíká: Proã po mnû chce‰, abych dûlal nûco, co se t˘ká Sue, aãkoli ví‰, Ïe ji nesná‰ím? A navíc
mû ‰tve, kdyÏ musím v autû pﬁeváÏet tûÏké vûci.
Vá‰ pasivnû agresivní kamarád prohlásí: „Chtûl jsem ti
jako první ze v‰ech koupit nûjaké cédéãko do toho tvého
nového pﬁehrávaãe, nûco opravdu skvûlého, co by tû nadchlo. Tady má‰ nejoblíbenûj‰í skladby pro harpsichord
18. století. T˘den jsem je pro tebe shánûl.“ Myslí si ov‰em:
Tohle by tû mûlo pouãit, Ïe má‰ v hudbû vulgární vkus.
Tvoje pﬁedstava o kultuﬁe nesahá dál neÏ k Miami Sound
Machine.
Tito muÏi se nechovají diplomaticky. To, Ïe vás trápí, není
bezdûãné, i kdyÏ oni doufají, Ïe jejich chování budete za
bezdûãné povaÏovat. Tento druh muÏÛ se snaÏí zÛstat
vÏdycky mimo podezﬁení, chtûjí pÛsobit nevinnû a bezelstnû. Právû proto svût vût‰inou povaÏuje pasivnû agresivní
muÏe za „hodné hochy“, kteﬁí dovedou potlaãit i ten nejjemnûj‰í poryv nepﬁátelství a vyhnout se konfliktu.
Podobnû jako bratr, jenÏ radûji desetkrát poru‰í slib, neÏ
by pﬁímo ﬁekl: PromiÀ, nemÛÏu, bude vám tento druh muÏe
lhát, aby si vás udrÏel ve své moci aÏ do chvíle, neÏ hra dospûje tak daleko, Ïe si – vámi donucen – bude muset pﬁiznat,
Ïe cosi nezvládá. Jde-li o nûkoho, kdo je souãástí va‰eho Ïivota uÏ dlouho, mÛÏete zjistit, Ïe se rok co rok hádáte poﬁád
o totéÏ. Vût‰inou si kladete otázku, proã stále proskakujete
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hoﬁícími kruhy, které vám nastavuje, a jak je moÏné, Ïe vás
je‰tû dokáÏe pﬁimût ke skoku.
Pokud vás má omotanou kolem prstu, moÏná si obãas
pﬁedstavujete, Ïe vá‰ vztah ukonãíte – a to se t˘ká i vztahÛ
k „nemoÏn˘m“ otcÛm, bratrÛm a pﬁíbuzn˘m vÛbec. Nikdy
se v‰ak k tomu neodhodláte. V zamûstnání kvÛli pasivnû
agresivnímu kolegovi tﬁeba dáte v˘povûì – pﬁesto jeho ani
nenapadne, Ïe právû on stál v cestû va‰í kariéﬁe. Bude spí‰
oãekávat pﬁátelské poplácání po ramenou jako podûkování
za to, Ïe pro vás dûlal, co mohl, a va‰i v˘povûì prohlásí za
nevdûk.
Ve vztahu s pasivnû agresivním muÏem jste pravdûpodobnû zmatená a nejistá a kladete si otázku, proã se neustále ocitáte na citov˘ch kﬁiÏovatkách. Pﬁem˘‰líte, jak byste
svÛj Ïivot s ním vylep‰ila. NeÏ se k tomu dostaneme, povíme si, co je jeho hnacím motorem. Modus operandi pasivnû
agresivního muÏe se skládá ze dvou sloÏek: pasivity a agresivity. Zaãnûme u nich.

Pasivita
Je-li pasivita pouÏita proti vám jako zbraÀ, mÛÏe vyvolat
právû tolik hnûvu jako aktivní projev nepﬁátelství. Proã nás
tolik provokuje právû neãinnost?
Odpovûì najdeme, jestliÏe si pojmenujeme vlastnosti,
které „pasivitu“ charakterizují. Pasivní ãlovûk tradiãnû
dává najevo málo iniciativy, aby dosáhl svého cíle. Asertivita vyÏaduje práci – a v˘sledek se dostavuje aÏ za dlouhou
dobu, pokud se vÛbec dostaví. Pod pojmem pasivního
muÏe se skr˘vá cel˘ vûjíﬁ chování. MÛÏe to b˘t smolaﬁ, slaboch a ne‰ika, jemuÏ dá práci udrÏet si zamûstnání. Nebo
konformista, kter˘ pluje s proudem, s kaÏd˘m souhlasí,
snaÏí se neãeﬁit hladinu, ve snaze zalíbit se mûní názory
a jen málokdy dává najevo, co si myslí a co cítí.
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V nûkter˘ch spoleãnostech a úﬁednick˘ch kruzích je to
typ pﬁikyvovaãe. Jako chlapík, kter˘ se chce zaﬁadit, mÛÏe dosáhnout urãitého úspûchu, b˘vá to v‰ak ‰patn˘ vedoucí.
Vyh˘bá se odpovûdnosti a jeho kariéra ustrne tûsnû pﬁed
vrcholem. NemÛÏe pﬁekonat pocit, Ïe jiní dovedou rozhodovat lépe neÏ on.
„Ten ãlovûk je jako dítû. Je bystr˘, roztomil˘, ale po citové stránce je nevyzrál˘, jako by mu byly ãtyﬁi roky!“ ﬁíkají
Ïeny, a mají pravdu. Pasivní lidé – a ﬁadím mezi nû i Ïeny –
trpí, protoÏe nikdy nedospûli. Jsou jako dûti a zÛstávají závislí na druh˘ch.
***
Dobr˘m pﬁíkladem pasivní závislosti je Larry. Tento
stavební inÏen˘r si do restaurace nikdy nevezme peníze,
‰eky nebo kreditní kartu. Ne Ïe by byl lakom˘, nûco ho
spí‰ pudí k tomu, aby si nechal od druh˘ch platit jídlo –
potﬁebuje, abyste ho nakrmili. Jeho v˘mluvy jsou také nepravdûpodobné a dûtinské. „Pes roztrhal zprávu, kterou
jsem mûl dneska odevzdat,“ prohlásí tﬁeba. A i kdyÏ mu
nevûﬁíte, jeho mil˘, chlapeck˘ pohled, Ïádající lásku a odpu‰tûní, nûkteré z vás odzbrojí – a vy ho zaãnete rozmazlovat.
Larryho potﬁeba b˘t „Ïiven“ nûk˘m, kdo má peníze –
tedy dospûl˘m, kter˘ má moc –, z nûj dûlá pasivního ãlovûka. Jeho pasivní agresivita se projevuje v tom, Ïe vás do té
role vmanévruje.
***
Pasivnû agresivní muÏ pﬁedstírá pasivitu, i kdyÏ ve skuteãnosti takov˘ vÛbec není. Pod jeho zdánlivou pasivitou –
pod jeho strachem a závislostí – se skr˘vá ãistá a nefal‰ovaná agresivita. A právû to ve vás vyvolává hnûv a pocit, Ïe
jste byla podvedena. Pasivní osobnost nikdy nebudí hnûv,
protoÏe nepﬁedstavuje hrozbu. Pasivnû agresivní ãlovûk
14
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v‰ak neustále dává najevo právû takové dávky nepﬁátelství,
aby vás rozzlobil.
Druhou stránkou vûci je agresivita.

Agresivita
Projev agresivity – základního podnûtu, jenÏ je star‰í neÏ
lidstvo samo – se ãasto chápe jako selhání. Agresivita je spojována s pochybn˘mi pohnutkami, jako jsou nepﬁátelství,
tyranie, zloba, touha po nadvládû a krveprolití. Agresivita
se v‰ak projevuje velmi rÛznû a agresivními podnûty je do
jisté míry motivován kaÏd˘ z nás. Maskovan˘ terorista, kter˘ samopalem ohroÏuje letadlo plné turistÛ, je jeden druh
agresivního buﬁiãe. Bezohledn˘ zákazník, kter˘ si razí cestu
frontou ãekajících lidí v pekaﬁství a doÏaduje se pﬁednostní
obsluhy, je jin˘ druh nespoutan˘ch nervÛ. Agresivní je i ãlovûk, kter˘ pﬁi hádce rozbije o stûnu cel˘ porcelánov˘ servis.
A ãtvrt˘ typ agresivity pﬁedstavuje zadák fotbalového muÏstva, jehoÏ dÛvtip a svaly rozhodnou o v˘sledku zápasu.
Nikoli pasivita, ale právû agresivita pﬁitahuje pozornost
uãencÛ z oboru sociálních vûd, psychologie, biologie, etiky,
teologie a filosofie. MoÏná Ïe nás fascinuje síla a intenzita
agresivity. Je to síla, která dokáÏe jedním náporem budovat,
i niãit. Agresivita plní novinové stránky, ale také podnûcuje
realizaci na‰ich zámûrÛ. V‰ichni ti, kdo ji studují, se samozﬁejmû shodují v názoru, Ïe agresivitu je tﬁeba potlaãovat.
MuÏ, kter˘ projevuje agresivitu halasnûji neÏ ostatní, nemusí b˘t nutnû agresivnûj‰í neÏ ten, kdo se chová zdrÏenlivûji. Ten druh˘ mÛÏe b˘t prostû pasivnû agresivní. Jako se
nedá mûﬁit intenzita jin˘ch podnûtÛ a pocitÛ jednotliv˘ch
lidí, nedá se urãit ani to, kdo je ve skuteãnosti agresivnûj‰í.
ZáleÏí jak na typu agresivních ãinÛ, tak na tom, jak jsou provádûny.
„Hnûv je lidská emoce...,“ napsala psycholoÏka Carol
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Tavrisová ve své knize Hnûv: Nepochopená emoce, „protoÏe
jen lidé dovedou posuzovat ãiny jako zámûrné, nedbalostní
a ospravedlnitelné. V kaÏdé epizodû hnûvu je obsaÏena
spousta rozhodnutí, uãinûn˘ch ve zlomku vteﬁiny.“ MÛÏete
se rozhodnout, Ïe svÛj hnûv a agresivitu pohﬁbíte nebo
zchladíte: mÛÏete svÛj vztek vybûhat, nebo vydrhnout kuchyÀ, vytesat sochu nebo pozﬁít nûco „zakázaného“: alkohol, mísu ãokoládov˘ch su‰enek nebo poﬁádnû mastn˘
hamburger, a tak sama sebe „odmûnit“ a uklidnit. Nebo mÛÏete své agresi dát voln˘ prÛchod a ﬁeknete objektu svého
hnûvu, jak se cítíte a proã. Jen na vás záleÏí, jak se sv˘m hnûvem naloÏíte.

Pﬁimûﬁená pasivní agresivita
Za urãit˘ch podmínek mÛÏe pasivní agresivita pﬁedstavovat zdravou reakci. MÛÏete ji nazvat jemností, taktem,
humorem, sebeovládáním, altruismem nebo dokonce odvahou, ale poﬁád zÛstává pasivní agresivitou. Napﬁíklad
smysl pro humor pomÛÏe vyﬁe‰it i vysoce v˘bu‰né situace
a zabránit tomu, aby padaly bomby (aÈ uÏ skuteãné, nebo
pomyslné). Dramatiãtûj‰ími pﬁípady pasivní agresivity jsou
„nenásilné“ formy protestu, jaké proklamovali Mahátma
Gándhí a Martin Luther King.
Pro kaÏdého, kdo je skuteãnû utlaãován a zbaven síly, je
nenásiln˘ protest zpÛsobem, jak dát najevo své pocity a poÏadavky.
Mezi zdrav˘m a neurotick˘m projevem pasivní agresivity je v‰ak podstatn˘ rozdíl. Je rozdíl mezi taktem a uh˘bavostí, mezi projevem smyslu pro humor a snahou urazit,
mezi obãanskou neposlu‰ností a ãir˘m obstrukcionismem.
Zdravá osobnost pouÏívá pasivní agresivity k dosaÏení
sv˘ch cílÛ. Neurotická pasivnû agresivní osobnost vûci zamlÏuje a vede vás do slepé uliãky.
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