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O rôznych formách agresivity v rodine

Z. Lajčiaková

Súhrn

Predstava o agresívnych prejavoch v rodine s mužom agresorom, ktorý bije svoju ženu alebo deti, je veľmi
zjednodušená. Platí však, že nie je agresia ako agresia. Dá sa povedať, že vysoko negatívne zážitky spôsobené
druhej osobe sa dajú páchať mnohými a celkom odlišnými postupmi. Nejde len o fyzické napadnutie. Rov-
nako zraňujúca je celková ostentatívna nečinnosť, prerušenie komunikácie (mlčanie), zosmiešňovanie pred
osobami, na ktorých nám záleží a pod. V takýchto prípadoch je nevyhnutné rozlíšiť medzi agresiou krátko-
dobou, definovanou ako snaha spôsobiť svojmu proťajšku ujmu a hostilitou s cieľom trvale škodiť a ubližovať.
Hostilita, ktorá môže prebiehať aj

”
v rukavičkách“, je práve preto často oveľa nebezpečnejšia (lit. 10).

Kľúčové slová: agresia v rodine, agresor, hostilita, mlčanie, zosmiešňovanie, urážanie, rodina, partner, par-
tnerka, dieťa

Z klinickej praxe vieme, že krátkodobú agresiu nemožno
vylúčiť ani v harmonickom, priam vzorovom partnerstve.
Možno už táto stavba vety vylučuje jej obsah, lebo kde je
hostilita nemôže byť harmónia. Možno uviesť príklad tzv.
talianskeho manželstva, kde z čistého neba pohody vzni-
kajú náhle dramatické strety, doprevádzané patričným mo-
torickým prejavom (lietajú hrnce, varešky, búchajú dvere).
Nezainteresovaný pozorovateľ by volal bezpečnosť, lebo si
myslí, že je svedkom vitálneho ohrozenia na živote. Po

”
spálení“ adrenalínu sa emócie rozplynú a keď príde po-
lícia, nájde doslova

”
dve cukrujúce sa hrdličky“. Uvedený

príklad je pre
”
chladného“ stredoeurópana nepochopiteľný

a vyvoláva obavy. My môžeme povedať, že temperamentne
prebehnutý konflikt je dobrý sluha, ale môže sa stať zlým
pánom.
Z pozorovania vieme, že často ten, čo rýchlo vzplanie,

rýchlo sa aj odreaguje a ukľudní. Skúsenosti zo stretnutí
s pacientami hovoria, že ten, ktorý je nútený svoje negatívne
prežívanie premáhať, je v budúcnosti oveľa viac pozname-
naný z hľadiska manifestácie psychosomatických príznakov.
Cholerik a krikľúň je v manželstve spokojnejší ako chápajúci

”
svätec“ alebo

”
svätica“. Takýto

”
svätec“ je často prekva-

pený, prečo dostáva návrh na rozvod, lebo vôbec nevie prísť
na to, na čo sa vlastne jeho partner sťažuje. V klinickej praxi
v kontakte s klientom pozorujeme, že manželské spolužitie
je často traumatizujúci jav, ktorý má vážne následky pre
celú rodinu. Násilie medzi partnermi je často utajovaný jav
a v terapeutickej práci sa niekedy veľmi dlho neobjaví.
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Hovorí sa, že vždy máme začať od seba ! Nech si už o sebe
teda myslíme, že sme tolerantní, chápaví a mierumilovní
alebo na druhej strane drsní agresori – je naozaj veľmi dobré
mať reálnu predstavu o svojej agresivite. Použili sme test od
V. Capponi (1996)

”
Som agresívny ?“ Výsledkom je, že viac

našich klientov (a aj nás samých) je prekvapených, pretože
sa ukázalo, že byť agresívny naozaj neznamená len fyzickú
agresivitu.
Pri práci s klientmi a pcientami sa stretávame najčastejšie

s formou skrytej a otvorenej agresie. Zamerali sme sa najmä
na skrytú formu agresie. Ktorú dokumentujeme v krátkej
kazuistike.

Kazuistika. Príklady skrytej agresie

Do terapie prichádza klient, ktorý hneď v úvode sedenia ho-
vorí:

”
My sa vôbec nehádame !“

Niekoľko príkladov z praxe, ako prebieha manželský dialóg
po príchode domov:

Dialóg 1:
Manžel:

”
Čo ti je ?“

Žena:
”
Nič !“

M.:
”
Stalo sa niečo ?“

Ž.:
”
Keď to nevidíš sám, nemá cenu o tom hovoriť !“

M.:
”
Tak povedz, čo sa stalo, je niečo vážne ?“

Ž.: (nahnevaná odmlka . . . s prepaľujúcim pohľadom . . . )

Dialóg 2:
Žena:

”
Si hladný ?“

Manžel:
”
Hm.“

Ž.:
”
Mám ti pripraviť večeru ?“
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M.:
”
Ani nie som moc hladný, ale niečo by som zjedol . . . “

Ž.:
”
Tak chceš tú večeru teraz, alebo o chvíľu ?“

M.:
”
Mne je to jedno . . . “

Ž.:
”
Tak ja ti ju urobím hneď.“

M.:
”
Ja vlastne nemám ani chuť . . . “

Ž.:
”
Tak mám variť, alebo nie . . . !“

M.:
”
Neviem, možno len tak niečo na zahryznutie . . . “

Evidentná je agresia v nejasných odpovediach s prísluš-
ným mimickým a pantomimickým prejavom alebo tzv. chyt-
rácke napovedanie a náznaky. Vinným sa stáva ten, kto nevie
predvídať, čo od neho jeho partner očakáva.
Uvedené manželské alebo partnerské dialógy a im po-

dobné nás privádzajú k najčastejším typom
”
skrytých ag-

resorov“. Dotkneme sa charakteristík tzv. skrytých agreso-
rov (Novák a Capponi, 1996). Tzv. jemný partner – typ,
ktorému na druhom človeku niečo vadí, ale nepovie mu ni-
kdy priamo, čo mu vadí alebo s čím je nespokojný. Takýto
typ vyvoláva v druhom partnerovi pocity úzkosti a neistoty
– partner nevie, na čom vlastne je. Vie však sofistikovane
hovoriť o vzájomnom porozumení a o manželstve plnom po-
hody.

Tzv. chorý tyran – väčšinou svoje okolie, ale najmä par-
tnera, drží v šachu svojím zdôrazňovaním rôznych somatic-
kých ťažkostí s následným podčiarknutím

”
No, veď ja tu už

dlho nebudem !“ Sťažuje sa na okolie, ktoré mu nerozumie,
je presvedčený, že mu všetci ubližujú, svet je voči nemu ne-
spravodlivý a to sa nezmení, nech sa všetci okolo neho snažia
a robia čokoľvek.

Tzv. workholici – chronicky prepracovaní, ktorí nevedia po-
vedať nie, ale pritom sú to zábudliví oneskorenci vzbudzujúci
v partnerovi pocit nenahraditeľnosti a pritom ich práca pri-
pomína poprehadzovaný diár. Ich agresia sa nikdy neprejaví
jasne.

Tzv. záchranári a obetavci – nikdy im však nejde o priame
zachraňovanie. Čakajú na to, že sa v ich okolí udeje niečo
veľmi vážne a často k tomu prispievajú, aby mohli potom
pribehnúť a dovŕšiť uspokojenie, že postihnutého zachránia.
Pripomínajú hasičov, ktorí zapaľujú stohy slamy len preto,
aby ich mohli hrdinsky hasiť.

Tzv. intelektualizátori – aj veľmi jednoduché veci hovoria
veľmi zložito, majú epickú šírku a v záplave intelektuálnych
cudzích výrazov im už nemožno rozumieť. Majú potrebu
zvažovať všetko a zo všetkých svetových strán aj napriek
tomu, že v danej úvahe ide len o nich. Namiesto vety po
príchode domov

”
Som rád, že som doma !“ prednesú reč

”
V

kontexte evolúcie matrimoniálneho zväzku trpím dezilúziou
emočného sýtenia harmónie privátneho tuskula (teplé mies-
tečko, hniezdočko).“ Ich agresia je namierená do okolia s po-
trebou podčiarknuť vlastnú výnimočnosť pri záplave cudzích
slov a zložitého uvažovania, čím vlastne ponižujú druhých.

Tzv. malí psychoanalytici – ide o snahu partnera alebo par-
tnerky analyzovať vnútro toho druhého so snahou vnútiť
mu svoje vlastné názory. S agresiou, ktorú u nich vyvoláva
nejaká povinnosť, ktorú nechcú z rôznych príčin splniť, sa

vyrovnávajú tak, že hlboko psychologicky analyzujú všetky
možné súvislosti, prečo sa danú úlohu nedarí splniť. Sku-
točnosť, že partnerka už po piatykrát žiada splnenia danej
úlohy, je pre nich úlohou, ako zistiť jej problém vo vzťahu
k mužom, teda jej vyrovnanie sa s otcom. Zložitejším sa pre
nich stáva danú úlohu splniť, než stráviť čas

”
malým psy-

choanalyzovaním“. Niet divu, daná práca ich nebaví, byť
prechodne

”
malým psychoanalytikom“ je hrou a to ich teší.

Otvorená forma agresie

Z histórie je známy príbeh cisára Nera, ktorý pri rodinnej
hádke tak udrel svoju milovanú gravidnú manželku Poppeu,
že ju zabil. Odvtedy uplynulo veľa času, ale aj v súčasnosti
sú spory v rodine alebo v príbuzenstve väčšinou oficiálne
zaregistrované až vtedy, ak vzniknú veľké škody. Interakcia
v rodine býva emocionálne rôzne vyjadrená, rodina predsta-
vuje privátnu sféru bez možnosti pozorovania, či kontroly
dodržovania spoločenských noriem.

Akí sú muži, ktorí bijú svoje ženy ?

Veľmi je zjednodušená predstava o tom, že otvorenými agre-
sormi sú ľudia závislí od alkoholu či iných drog, že zneužíva-
nie látok vedie k degradácii osobnosti, že stratili schopnosť
sebakontroly. Z klinickej vieme, že prichádzajú klienti z ra-
dov závislých osôb, ktorí sú často úzkostní, s výrazným po-
citom vlastnej insuficiencie. Zo strachu zo straty partnerky,
prebíjajú tento strach agresívnym správaním typu

”
keď si

nechá toto so sebou robiť, tak ma má rada a preto ma ne-
opustí“. Veľké percento týchto mužov má skúsenosť z mla-
dosti, keď ich týral napr. ich otec – agresor. To všetko vedie
k úvahe

”
Som chlap a kto je viac !“ Potom už stačí nájsť len

vhodnú obeť, ktorá ich konanie trpí.

Aké sú bité ženy ?

Z prehľadu klientiek, ktoré prichádzajú do terapie, je len
malé percento tých, ktoré majú násilnícke správanie manžela
na nevedomej úrovni alebo v ňom dokonca nachádzajú isté
uspokojenie. Oveľa častejšie je to skupina tzv. pasívne pri-
jímajúcich žien, ktoré sú podrobivé, submisívne, ktoré zotr-
vávaním pri partnerovi riešia svoju materiálnu alebo bytovú
otázku. Podceňujú svoje schopnosti a aj možnosti daný ne-
priaznivý stav riešiť. Prichádzajú s konštatovaním:

”
nech ro-

bím, čo robím, neviem to riešiť, som bezradná a neschopná !“
Takto sa utvrdzujú, že vlastne sú nútené vo zväzku zotrvať.
Tzv. aktívne

”
podrypávajúce“, provokujúce, ktoré neus-

tále svojimi pripomienkami na adresu partnera pod rúškom

”
veď chcem dobre, aby náš vzťah fungoval“ dávajú najavo
svoju prevahu. Aj dobre komponovaný partner pri opakova-
ných podpichnutiach sa občas neudrží.

Aký je bitý muž ?

Priamy fyzický atak je zriedkavý, ale formy a postupy sú rôz-
norodé – hlavne pri príchode podnapitého manžela. Častá
je forma búchania pästičkami a občasný pohlavok (typický
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napr. pre hysterické ženy). Tento typ žien si vyberá za par-
tnera slabšieho, podrobivého muža. Takáto voľba nie je ná-
hodná – ide o ženy, ktorých skúsenosť s agresívnymi otcami
je odôvodnená

”
nechcem dopadnúť ako moja matka !“

Typickým obrazom môže byť aj navonok chladný, zdan-
livo nerozčuľujúci sa muž, ktorý však srší skrytou agresiou
a dokáže

”
vytočiť“ ženu tak, že jej už v danej situácii nie je

vzdialené celkom nič. V snahe dosiahnuť to, aby ju vnímal,
je donútená zvyšovať intenzitu podnetov. Muž vtedy navo-
nok pôsobí ako chudák. Okolnosti agresívneho diania sa pri
intimite rodinného kruhu nedajú ľahko identifikovať. Pokiaľ
nie je možný iný ako agresívny kontakt s manželom, potom
v tomto prípade žena často agresiu použije.

Záverom

Predstava o agresívnych prejavoch v rodine s mužom agreso-
rom, ktorý bije svoju ženu alebo deti, je veľmi zjednodušená.
Platí však, že nie je agresia ako agresia. Dá sa povedať, že
vysoko negatívne zážitky spôsobené druhej osobe sa dajú
páchať mnohými a celkom odlišnými postupmi. Nejde len
o fyzické napadnutie. Je nevyhnutné rozlíšiť medzi agresiou
krátkodobou, definovanou ako snaha spôsobiť svojmu pro-
ťajšku ujmu a hostilitou s cieľom trvale škodiť a ubližovať.
Hostilita, ktorá môže prebiehať aj

”
v rukavičkách“, je práve

preto často oveľa nebezpečnejšia∗.

∗Práca bola prezentovaná na konferencii
”
Agresivita – fe-

nomén psychiatrickej praxe a spoločenského života“ 14.–16.
júna 2001 v Pezinku. Prvá časť prezentovaných prác na tejto
konferencii je publikovaná v Psychiatria, 8, 2001, č. 4.
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