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Prehľadová práca

Homosexualita – psychopatológia, či politikum?

A. Heretik, V. Novotný

Homosexuality – psychopathology or politics ?

Súhrn

Na Slovensku sa preniesla téma homosexulity z odbornej pôdy do priestoru masmédií, ktoré ju často pre-
zentujú skresleným spôsobom. Klinický problém

”
liečiteľnosti“ homosexuality rozdelil odbornú verejnosť

na zástancov, odporcov a vyčkávajúcich. Doteraz sa ani v odbornej spoločnosti nepodarilo zaujať jednotné
stanovisko k tejto otázke, ani preniesť diskusiu na odborné fórum. Pluralita názorov na homosexualitu je
v poriadku, ak sa nezneužíva ako politická agenda politických hnutí a strán (lit. 13).
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Summary

In Slovakia the problem of homosexuality is transposed from professional field to massmedia – where the
homosexuality is often not quite correctly presented. The clinical problem of ”curability” of this deviation
divides the professional community into the supporters, opponents and those who hesitate. The professional
community did not find till now a common standpoint to this question, neither the transfer of discussion
to the professional forum succeeded. Plurality of opinions on homosexuality is acceptable only in the case
when it will not be abused for political agitation (Ref. 13).
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Úvod

Vyškrtnutím z MKCH-10 by mala téma homosexulity stratiť
na svojej relevantnosti (špecificky inej ako heterosexualita)
pre psychiatrov a klinických psychológov. Na Slovensku sa
však len preniesla z odbornej pôdy do priestoru masmédií,
ktoré ju často prezentujú skresleným, bulvárnym spôsobom.
Navyše klinický problém

”
liečiteľnosti“ homosexuality roz-

delil odbornú verejnosť na zástancov, odporcov a vyčkávajú-
cich. Napriek opakovaným diskusiám na pôde výboru Psy-
chiatrickej spoločnosti SLS sa doteraz nepodarilo zaujať jed-
notné stanovisko k tejto otázke, ani preniesť diskusiu na od-
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borné fórum. Pluralita názorov by bola v poriadku, keby sa
vzápätí nezneužívala ako politická agenda politických hnutí
a strán. Navyše pristupuje etická otázka konfliktu záujmov,
keď sa názory vrcholného predstaviteľa odbornej spoločnosti
prezentujú, či už s jeho vedomým súhlasom, alebo bez neho,
ako vedecké postoje v diskusii o politickej otázke k inšti-
tútu o registrovanom partnerstve. Autori ako podpredsedo-
via Psychiatrickej spoločnosti sa preto rozhodli vrátiť tému
na pôdu najreprezentatívnejšiu – zjazd odbornej spoloč-
nosti.
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Stručný prehľad psychiatrických a psychologických
názorov na homosexualitu

V prvej učebnici sexuálnej patológie Psychopathia sexualis
z r. 1886 Kraft-Ebing prijímal možnosť tak vrodených, ako aj
vypestovaných druhov homosexuality. Ako konštatuje H. El-
lis Kraft-Ebing v otázke, či sa má homosexualita považovať
za
”
chorobný, alebo úpadkový jav, aj keď je vrodená. . . stál

napred pri starom náhľade a považoval inverziu za prejav
neuropatických, alebo psychopatických stavov, v neskorších
spisoch však rozumne toto stanovisko zmenil a spokojil sa
s tým, že na inverziu hľadel ako na anomáliu a nie ako na cho-
robu, alebo degeneráciu“ (Ellis, 1937). Citovaný Havellock
Ellis sám hodnotí možnosť liečiteľnosti homosexuality skep-
ticky a výsledok dosiahnuť u liečeného

”
normálny“ pohlavný

styk
”
. . .len za nákladný a nebezpečný druh masturbácie. . .

to je to najlepšie, čo môže obvykle psychotherapeutika do-
siahnuť“ (Ellis, 1937). Tým, že od polovice 19. storočia sa
homosexualita pokladala z hľadiska sexuológie za deviáciu
a z hľadiska psychiatrie za parafíliu (psychopatiu), zname-
nala pre odborníkov neustálu výzvu a legalizovala ich po-
kusy liečiť ju. História medicíny zaznamenáva širokú škálu
biologických metód od chirurgických (hysterektómia, kas-
trácia, transplantácia testes), psychochirugických (lobotó-
mia, stereotaxia), endokrinologických (podávanie testoste-
rónu) a iných. V Česko-Slovensku sa dôkladne zaoberal ana-
lýzou terapeutických možností Kurt Freund (1962) vo svojej
monografii Homosexualita u muže. O hormonálnej terapii sa
vyjadril, že

”
neviděl žádny úspěch“. Kastračné a príbuzné

metódy hodnotil nasledovne:
”
výsledky popsaných metod se

ovšem značně odlišují od toho, co bychom si přáli docílit při
léčbě v této oblasti poruch“. Rovnako skeptický bol aj voči
farmakoterapii homosexuality, lebo pri opakovaní pokusov

”
jejich účinnost nepotvrdili jiní autoři“.
Podobne v oblasti psychiterapie sa dominujúce smery od

klasickej psychoanalýzy po behaviorálnu psychoterapiu síce
líšili v dôraze na etiologické faktory (rané traumy a vzťahy
s rodičovskými postavami vs naučené správanie), ako aj
v používaných metódach (analytické metódy vs averzívna
psychoterapia, či princíp zahanbenia), nie však vo svojom
neutíchajúcom úsilí o liečbu a rovnako v terapeutickej ne-
efektívnosti. Oba smery navyše spájal omnipotentný postoj
terapeuta, ktorý vedel lepšie, čo je pre pacienta dobré, ako
pacient sám. Freund (1962) hodnotil výsledky psychoterape-
utov:

”
Jejich údaje nemají žel většího významnu, než sdělení

nepodložených dojmů“.
Okrem nízkej terapeutickej efektívnosti viedli ku zmene

postoja klinikov aj prínos Kinseyho a myšlienky humanis-
tickej psychoterapie. Kinseyho chápanie (Hyde, 1994) se-
xuálnej orientácie ako kontínua s pólmi vyhranenej hete-
rosexuality a vyhranenej homosexuality bol revolučný. Pri-
púšťa úvahy o tom, že okrem heterosexuality a homosexu-
ality s vmedzereným pásmom bisexuality existuje v sexu-
álnej orientácii aj individuálna dynamika identity. V pro-
cesorientovanej psychológii to niektoré autorky (Summers
a Diamond, 1994) formulovali pregnantne:

”
Nie sexuálna

orientácia, ale my sme kontinuum“. To vedie k dôsledkom

v stanovení
”
terapeutických cieľov“. Úspechy liečby u tzv.

egodystónnych homosexuálov sú výsledkom určenia terape-
utického cieľa ako zmeny vo vopred určenom smere a nie
sprevádzania človeka pri jeho hľadaní identity. Z tohto hľa-
diska možno rovnako

”
úspešne“ ako homosexualitu liečiť na-

príklad averzívnou terapiou aj heterosexualitu ! Vývoj ná-
zorov na možnosť a potrebu liečiť homosexualitu teda od-
ráža aj vývoj názorov a postojov k zmyslu a cieľu psycho-
terapie. Boli to najmä smery v humanistickej psychoterapii,
ktoré prišli s myšlienkou, že cieľom nie je meniť správania
a prežívanie vo vopred určenom smere, a tým odstrániť ťaž-
kosti klienta, ale sprevádzať človeka pri jeho hľadaní seba-
realizácie, či sebaaktualizácie. Ak je súčasťou smerovania,
sebaaktualizácie človeka jeho homosexuálna orientácia, má
ju terapeut akceptovať a podporovať. Výskum subjektívnej
spokojnosti, výskytu psychopatologickej symptomatológie,
štruktúry osobnosti (u nás napr. Džuka a Warošek, 1996;
Šípošová a spol., 1999) potvrdil nevýznamnosť rozdielov me-
dzi heterosexuálmi a homosexuálmi vo väčšine sledovaných
parametrov. Umelo vytvárané psychologické rozdiely medzi
heterosexálmi a homosexuálmi, ktoré sa uvádzajú v star-
šej literatúre (Ellis, 1937), napr. homosexuálna láska k zele-
nej farbe, či tvrdenie, že niektorí homosexuálni muži nie sú
schopní zapískať, sa nám dnes oprávnene zdajú bizarné. Ako
homosexuálni, tak aj heterosexuálni ľudia potrebujú niekedy
psychoterapeutickú pomoc. To, že ju homosexuáli vyhľadá-
vajú častejšie, je dôsledkom nie samotnej sexuálnej orientá-
cie, ale problémov pri individuálnom

”
coming-out“, ktorý je

odrazom spoločenských postojov.

Vyňatie homosexuality z MKCH-10 roku 1991 bolo teda
prirodzeným dôsledkom vývoja medicínskych a psychologic-
kých názorov. WHO zároveň roku 1992 vyhlásila:

”
Keďže

homosexualita per se nemá žiadny negatívny vplyv na úsu-
dok, stabilitu, hodnovernosť, alebo všeobecné sociálne a za-
mestnanecké schopnosti, WHO apeluje na všetky medziná-
rodné organizácie a ich individuálnych členov, aby urgentne
apelovali na zmenu legislatívy svojich krajín, ktorá pena-
lizuje homosexualitu medzi dvoma dospelými osobami. Na-
vyše volá WHO po znížení stigmatizácie homosexuálov, ako-
koľvek a kdekoľvek sa tak deje“ (WHO, 1992). APA v podob-
nom vyhlásení žiada o uznanie všeobecných ľudských práv,
vrátane práva na imigráciu, vojenskú službu, práva na regis-
trované partnerstvo a pod. (APA, 1997). Ako uvádza Mrázik
(2001), APA ešte roku 1973 v tajnom hlasovaní RAdy dôver-
níkov (Board of Trustees) rozhodla, že neexistujú dôkazy pre
to, aby sme spájali homosexualitu s mentálnymi chorobami
a vyňali ju z DSM. Nestalo sa tak na nátlak

”
radikálnych

skupín gejsko-lesbického hnutia“, ako sa to snažia podsúvať
niektorí náboženskí radikáli. Naopak na nátlak konzerva-
tívnej časti APA, intervenovali o rok neskôr oponenti pod
vedením dr. Sabshina referendom vo vnútri APA, ktoré už
vtedy dopadlo 68% v prospech vyňatia homosexuality z kla-
sifikácie. O aktuálnom postoji americkej odbornej verejnosti
sa mohol presvedčiť jeden z autorov, ktorý navštívil na 155.
výročnom kongrese APA 21. mája 2002 zasadnutie výboru
APA pre otázky gejov, lesbičiek a bisexuálov (teda oficiál-
neho orgánu APA). Prerokúval sa formou fóra vzťah homo-



36 A.HERETIK, V.NOVOTNÝ: HOMOSEXUALITA – PSYCHOPATOLÓGIA, ČI POLITIKUM?

sexuality a náboženstva. Celkom oficiálne obvinili niektoré
cirkvi z fundamentalizmu a dogmatizmu, kým iné naopak
aktívne pomáhajú v boji proti homofóbii. Jeden z účastní-
kov (S. Stotsky) vyhlásil, že je potrebné robiť rozdiel medzi
religiozitou a spiritualitou. Sú cirkvi, ktoré dávno potlačili
potrebnú spiritualitu a nahradili religiozitou spojenou s dog-
matizmom.

Vývoj kultúrne historických postojov
k homosexualite

Pochopenie sporu o patologizovanie a
”
liečiteľnosti“ homose-

xuality by nebolo úplné bez pohľadu na kultúrno-historické
a náboženské pozadie. Túto tému spracoval napr. Spencer
(1999). Existuje celý rad prác, ktoré poukazujú na to, že
odsúdenie homosexuality v Starom aj Novom zákone je skôr
vecou interpretácie textu. Prvý raz sa apriórne objavuje až
v Pavlových listoch, a to spolu s proklamovaním podriade-
nosti žien mužom (

”
Učiť ženám nedovoľujem, ani vládnuť

nad mužom, ale nech je tichá“; Pavlov prvý list Timotejovi
2,12 in Daučíková, 2001). Hádam pod vplyvom antickej kul-
túry však boli postoje voči homosexuálom tolerantné a ich
aktívne prenasledovanie sa začalo až v stredoveku. Bolo by
však nespravodlivé pripisovať homofobické postoje len kres-
ťanskej cirkvi, nájdeme ich aj v islame, či súčasných tota-
litných režimoch (Čína). Postoje k sexualite v rôznych his-
torických obdobiach a v rôznych kultúrach odrážajú skôr
spor fundamentalizmu a liberalizmu (Summers a Diamond,
1994). Fundamentalizmus znamená striktné lipnutie na kon-
zervatívnych zákonoch a tabu, ktoré regulujú ľudské sprá-
vanie. Je motivovaný hlavne strachom, kam by ústup od
tradičných hodnôt v spoločnosti mohol viesť. Rizikom fun-
damentalizmu je hlavne monopol na interpretáciu zákonov
(napr. biblie) a zneužitie moci. Napríklad výrok

”
pokiaľ ja

budem ministrom spravodlivosti, nebude prijatý zákon o re-
gistrovanom partnerstve“ je z tohto hľadiska extrémne fun-
damentalistický. Liberalizmus proklamuje individuálne slo-
body a právo jedincov vzdorovať moci. Aj liberalizmus má
svoje hranice, a to ako v ekonomike, politike, tak aj v nor-
mách sexuálneho správania. Extrémny liberalizmus by mo-
hol viesť k tolerovaniu sexuálnej agresie a zneužívaniu detí.
Je zo tohto hľadiska pozoruhodné, ako fundamentalisti ho-
voria jedným dychom o homosexualite a pedofílii. Podmie-
ňujú tým strach väčšinovej spoločnosti, že ak ustúpi libera-
lizačnému hnutiu homosexuálov, bude to automaticky viesť
k deštrukcii noriem sexuálneho správania vôbec. Podmie-
ňujú tým aj symbolickú úroveň homofóbie, pretože homo-
sexuálne je potom automaticky asociované s nemorálnym
a hrozivým. Sociálne psychologické výskumy homofóbie po-
ukazujú, že jej úroveň koreluje nielen s vekom, vzdelaním,
pohlavím (mladší, vzdelanejší a ženy sú tolerantnejšie), ale
aj s faktormi, ako je dogmatizmus a hostilita (Herek, 1984).
Zdá sa, že tak ako každý homosexuál musí prejsť procesom

individuálneho
”
coming-out“, ktorého fázy opísali Cassova,

Berzon a iné (Ondrisová a spol., 1999) musí aj v spoločnosti
prebehnúť istý sociálny

”
coming-out“. Fáza zmätku a porov-

návania identít práve prebieha – tým, že homosexuáli sa pre-
stávajú schovávať po verejných záchodoch, kam ich zahnala
marginalizácia väčšiny, emancipujú sa a žiadajú rovnosť nie-
len pred trestným, ale aj občianskym a rodinným právom.
Fáza tolerancie sa môže postupne vytvárať ako spoločen-
ský postoj nielen proklamovaný, ale aj vnútorne vžitý. Fáza
akceptácie bude znamenať aj prijatie zákonov, ktoré zrov-
noprávnenie homosexuálov prakticky umožnia. Fáza pýchy
identity platí ako pre homosexuálov, ktorí vybojovali svoj
boj, aj pre heterosexuálov, ktorí zložili skúšku z demokra-
cie. A vyvrcholením je fáza syntézy identity, ktorá umožní
nové formy partnerského spolužitia a rodinného života bez
ohľadu na sexuálnu orientáciu (Heretik, 2001).
Vývoj medícnskych, psychologických a spoločenských po-

stojov ku homosexualite podľa nášho názoru jasne odráža
fakt, že homosexualita prestala definitívne byť psychopato-
logickým fenoménom. Ostala však otázkou politickou a le-
gislatívnou, pretože rovnoprávnosť pred trestným zákonom
neznamená rovnoprávnosť z hľadiska občianskeho práva.
A marginalizovanie, či diskriminovanie akejkoľvek menšiny
sa nás netýka len ako občanov, ale aj ako odborníkov z ob-
lasti duševného zdravia.

Dopad pre klinickú prax a profesnú etiku

1. Sexuálna orientácia per se sa nesmie stať dôvodom nie-
len diskriminovania, ale aj patologizovania a násled-
ného liečenia !

2. Terapeutická pomoc má prihliadať na sexuálnu orientá-
ciu klienta v rovnakom smere, ako je špecifická gender
a kultúrne senzitívna psychoterapia !

3. Odborníci na poli duševného zdravia majú morálnu po-
vinnosť podporovať také zmeny spoločenských posto-
jov a legislatívy, ktoré odstraňujú diskrimináciu sexuál-
nych, rovnako ako etnických, rasových a náboženských
menším a ktoré negatívne ovplyvňujú ich zdravie a kva-
litu života !
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