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Letter to editor 
 

Reakcia na diskusiu k článku „O čom sa dnes hovorí“ 

Elena Speváková 

 

 
 Môj článok „O čom sa dnes hovorí“ vyšiel ešte v čísle 

1/2015. Čakala som polemiku - aj kritiku - o to viac, že člá-
nok na webe si pozrelo viac ako 1300 čitateľov... Dokonca 
by som chcela napísať, že som čakala oveľa širšiu a bohatšiu 
diskusiu. Ďakujem preto p. doktorovi Michalovi Patarákovi 
za jeho kritické postrehy (1/2017). Výčitku, že sa vyjadrujem 
neodborne a formulujem nepresne, akceptujem ako opráv-
nenú. Sexuológia nebola moja doména. 

 Pán doktor Patarák uvádza, že neurčité formulácie sú v od-
bornom a vedeckom svete skôr pravidlom, než výnimkou. 
V podstate s ním súhlasím. Ale domnievam sa, že aj vágnosť, 
neurčitosť by mala mať svoje mantinely - ak sa nemá ve-
decký pohľad zvrhnúť, alebo byť zneužitý v niektorých 
iných/ príbuzných oblastiach. Napr. pedofília, podľa MKCH 
10 síce nepatrí medzi poruchy spojené so sexuálnym vývo-
jom a orientáciou (F66), ale patrí medzi poruchy sexuálnej 
preferencie (F65). V zahraničí silnie tlak na zlegalizovanie 
pedofílie; kopírujú tým tlak LGBTI z minulých rokov, ktorí 
dosiahli, aby iná orientácia nebola považovaná za poruchu. 
A teraz sa dožadujú ľudia preferujúci pedofíliu, aby ani ich 
sexuálne správanie nebolo považované za poruchu. Toto vi-
dím ako riziko vágnych formulácií. Dopad sexuálneho zneu-
žívania detí je veľmi závažná trauma pre dieťa. 

 Dovoľte mi, prosím, vysvetliť niektoré veci, ktoré som, 
možno, mala už vo svojom pôvodnom príspevku rozpísať de-
tailnejšie, aby nedošlo k nedorozumeniu. Vyjadrením (citu-
jem zo svojho článku) "aby sa on adaptoval na možnosti, 
ktoré má, a nie aby si vynucoval adaptáciu druhých na svoju 
inakosť" som nemyslela to, čo mi pán doktor vytýka, že "su-
gestívne nabádam čitateľa, že heterosexuálna adaptácia je pre 
toho človeka lepšou voľbou". 

Išlo a ide mi o vonkajšie prejavy správania sa a požiadav-
ky ľudí hlásiacich sa k inej orientácii. Z článku je, dúfam, 
jasné, že nenamietam proti ich súkromiu: "Bráni im niekto žiť 
v intimite svojím životom?". Ale napr. tzv. Dúhové pochody: 
Je to nevyhnutná súčasť inej orientácie? Je toto ich správa-
nie skutočne prejavom strachu z výsmechu alebo prejavom 
zúfalstva z diskriminácie? Alebo je to skôr sebapresadzova-
nie, vzdor, tlak na verejnosť, aby im uhla z cesty? Mám do-
jem, že keby sa na verejnosti takto správal niekto mimo Dúho- 
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vého pochodu, možno by dotyčného označili za psychicky 
narušeného a prizvali LSPP. Ale na Dúhovom pochode sa 
nad všetkým len zhovievavo usmievame - a korektne ml-
číme. V tom vidím ich vynucovanie si adaptácie druhých na 
svoju inakosť. Alebo dúhová zástava vedľa našej štátnej zá-
stavy na našom vyslanectve v zahraničí - konajú takto ľudia 
neistí, utláčaní, diskriminovaní? Predstavme si, že by si napr. 
„kotlebovci“ dovolili takto vyvesiť svoju zástavu vedľa štát-
nej zástavy. Alebo z opačného extrému, napr. „jehovisti“. 
Prešlo by im to tak hladko, ako LGBTI ľuďom? To je tiež 
vynucovanie si adaptácie druhých na ich inakosť. 

 Verím, že nie všetci LGBTI na dúhové pochody chodia, 
a domnievam sa, že ani všetci s takými pochodmi, resp. s ta-
kým správaním na pochode nesúhlasia. V každej skupine 
ľudí sú rôzne individuality. Ale ako celok vytvárajú takým 
správaním zmiešané pocity. 

 Ďalej pod vynucovanie si adaptácie druhých na svoju 
inakosť zaraďujem aj ich presadzovanie si práva na adopciu 
detí. Dôvod som vysvetlila v článku. Sú tvrdenia, že než má 
dieťa vyrastať v disharmonickej heterosexuálnej rodine, je 
preň lepšie, aby bolo v rodine homosexuálnej. Lenže výchov-
né vplyvy v homosexuálnej rodine tiež majú určitú dysfunk-
ciu, minimálne sú funkčne ochudobnené, keďže chýba model 
druhého pohlavia, viď článok. Je prospešné naprávať jedny 
chyby chybami druhými? Pán doktor Patarák uvádza, že ne-
gatívne postoje spoločnosti "...prinajmenšom v podobe vý-
smechu a nepochopenia... môžu viesť k pochybnostiam, ne-
istote a konfliktom so sebou samým..." Dá sa zaistiť alebo 
predísť tomu, aby deti vychovávané homosexuálnym párom 
neboli terčom výsmechu, nepochopenia, ktoré môžu viesť 
k niestote a konfliktom dieťaťa so sebou samým?  

 V knihe amerického psychológa P. Zimbarda (2017) sa 
viacerými kapitolami tiahne idea, že medzi mentalitou muža 
a ženy je rozdiel, a že pre zdravý psychický a sociálny vývin 
dieťaťa je potrebná heterosexuálna rodičovská dvojica. Ka-
tegoricky rozlišuje napr. medzi láskou materinskou a láskou 
otcovskou. V krátkej kapitolke o homosexuálnych rodičoch 
autor len letmo zmieňuje "veľmi kritizovanú štúdiu", ktorá 
nachádza viac problémov u detí vychovávaných homosexu-
álnou dvojicou, než u detí z "kompletných biologických ro-
dín". Ale podľa Americkej psychologickej asociácie "nie je 
nijako vedecky dokázané žiadne priame prepojenie medzi po-
hlavnou orientáciou a neschopnosťou vychovávať dieťa vo 
fungujúcom zväzku." 
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 Úbohá veda, čo všetko musí dokazovať! Súhlasím s p. dok-
torom Patarákom, že veda sa vyvíja korigovaním svojich omy-
lov. Vidíme to napr. aj v medicíne. Ale či je skutočne žiadúce 
do takýchto vedeckých výskumov zaraďovať aj rodičovstvo? 
Veď je to biologický mechanizmus zabezpečujúci zachova-
nie rodu, či poznáme mechanizmy vzniku heterosexuálnej 
orientácie alebo nie. Nedospeje sa práve takýmto experimen-
tovaním u detí k pochybostiam a skresleným predstavám 
o sebe? Tiež je diskutabilné, čo je myslené pod pojmom "fun-
gujúci zväzok". Aj ako sa definuje výchova dieťaťa: na čo je 
výchova zameraná, aké sú prostriedky, spôsoby a ciele vý-
chovy? 

 Vyjadrenie a slovné spojenie: „homosexuáli z módy“. 
Správne malo byť homosexuáli "z módy", úvodzovky mali 
upozorniť na to, že nejde o odborný termín. Je to moja chyba, 
že vypadli, nie redakcie. Prosím o ospravedlnenie. Podnety, 
ktoré ma viedli k označeniu homosexuáli "z módy", mám od 
mladých mužov, ktorí prichádzali na psychologické vyšetre-
nie z iných pohnútok, a pri odbere anamnézy sa sami rozho-
vorili aj o svojom sexuálnom živote. Ľahkosť, až by som po-
vedala emocionálna plytkosť, s akou hovorili o svojich sexu-
álnych skúsenostiach, mi dosť pripomínala niektoré TV pro-
gramy nie príliš vysokej kvality. Citujem jedného klienta: 
"Rok som žil s chalanom, ale však „to je na hovno“, našiel 
som si babu, to je lepšie." Podobných výrokov som počula 
zopár. Neviem, či by sexuológ týchto mladých mužov zaradil 
pod egodystonickú alebo egosyntonickú poruchu. Usudzo-
vala som, že išlo o heterosexuálnych mladých mužov, mé-
diami dezorientovaných v pohľade na seba samých ako aj na 
hodnotu sexuality. "Módnosť" tu vidím v snahe kráčať za-
rovno s tými, ktorí sa prezentujú ako slobodní v sexualite: 
neviazanosť, uvoľnenosť, bez zmysluplných cieľov. Alebo 
môže ísť o kopírovanie nejakého idolu, ktorý sa v reálnom, 
či virtuálnom priestore prezentuje ako homosexuál. Možné 
sú aj iné motívy. Čím viac mladých ľudí je zmanipulovaných 
tzv. sexuálnou slobodou, tým komerčné firmy lepšie zará-
bajú. (Asi budem zasa bitá za neodbornosť.) 

 Neplávam proti prúdu pokiaľ ide o akceptovanie, že ľu-
dia môžu mať, a mnohí aj majú, problémy so svojim sexuál-
nym životom alebo orientáciou, že potrebujú aj pomoc a reš-
pektovanie ich špecifík v súkromí. Otázka stojí tak, či sa ten, 
kto sa cíti byť "iný" musí svojou inakosťou prezentovať tak 
manifestne. A či si musí vynucovať právo aj na to, na čo nemá 
psychobiologické predpoklady (muž naplniť rolu matky; žena 
naplniť rolu otca). Aj v okruhu mojich blízkych mám homo-
sexuálne orientovaných ľudí. Poznala som aj v minulosti ho-
mosexuálne orientovaných mužov, ktorí svoju orientáciu ne-
skrývali a ich životný štýl bol takpovediac verejným tajom-
stvom, a nikto ich nediskriminoval. Ale svoj sexuálny život 
realizovali v intimite, nepredvádzali sa na verejnosti, ani ne-
zvyšovali svoje nároky. 

Ak sa tým prúdom myslí silná LGBTI skupina, ktorá si 
hrou na diskriminovanú obeť na majoritnej populácii vynucuje 
to, čo bude takým vedeckým experimentom, ktorý sa po ro-
koch ukáže ako trpký omyl (o čom ja nepochybujem) - v tom 
prípade plávam proti prúdu. Americká psychiatrická asociá-
cia sa v minulosti podriadila tlaku lobistov LGBTI, aby plá-
vala po prúde - a otvorila Pandorinu skrinku... 
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