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Na aktuálnu tému 
 

O čom sa musí hovoriť odborne a vyvážene 

Michal Patarák  

 

 

Článok pani doktorky Eleny Spevákovej O čom sa dnes 
hovorí (Speváková, 2015) bol na stránkach tohto časopisu 
uverejnený ako príspevok v rubrike „Na aktuálnu tému“. 
Táto rubrika má poskytovať priestor na slobodnú diskusiu 
o rôznych problémoch, týkajúcich sa našej profesie. Podľa 
mňa ide o výrazne kontroverzný text, ktorý doteraz ostal 
bez akejkoľvek odozvy, čo je aj dôvodom mojej krátkej re-
akcie naň. Nielen ako člen redakčnej rady, ale aj ako psy-
chiater, ktorý sa dlhé roky zaujíma o okruh problémov súvi-
siacich s homosexualitou, považujem takúto reakciu za svo-
ju povinnosť.  

V prvom rade chcem upozorniť, že neurčité formulácie sú 
v odbornom a vedeckom svete skôr pravidlom, než výnim-
kou. Nejde tu o nejakú samoúčelnú vágnosť alebo dokonca 
zamýšľanú nejasnosť. Ide o pragmatický postoj k problé-
mom, ktorých nedostatočné poznanie nám jednoducho nedo-
voľuje vyjadriť sa jasne a pregnantne, hoci by sme aj veľmi 
chceli. Homosexuálna orientácia je partikulárnym príkladom 
práve takéhoto druhu problému. Veď ani presne nevieme opí-
sať mechanizmy vzniku heterosexuálnej orientácie. Pokora 
výskumníka a vedca je do značnej miery získanou cnosťou, 
a to najmä vplyvom turbulencií ohľadne rôznych dokázaných 
teórií, ktoré sú odrazu vyvrátené niečím, čo na svoje vyvráte-
nie zas snáď ešte len čaká. Táto pokora je preto často súčas-
ťou téz, ktoré si nemôžu nárokovať na výlučnú platnosť, a to 
práve preto, že veda je vážnou a namáhavou cestou k pozna-
niu, nie modlou, ktorá na seba strhla automatické právo na 
pravdu. Inými slovami, povahu vecí odhaľuje kúsok po kúsku 
a niekedy sa jej pri tomto „objavnom striptíze“ javí inak, než 
neskôr - s jej ďalšou obnaženou časťou.  

Doktorka Speváková sa odvoláva na vágnosť formulá-
cie, že homosexuálna orientácia by sama o sebe nemala byť 
považovaná za poruchu. Cieľ depatologizácie homosexuali-
ty je v nej však vyslovene zrejmý. Táto veta teda neimpliku-
je len nedostatok poznania o homosexuálnej orientácii sa-
motnej. Odráža zásadný konsenzus odbornej verejnosti voči 
tomuto problému, konsenzus, ktorý je často obviňovaný 
z toho, že povolil tlaku lobistických skupín. Ono „nemala 
by byť považovaná za poruchu“ má zrejme svoj základ 
i v tom, že nebyť negatívnych a regulačných postojov spo-
ločnosti, homosexuál by svoju orientáciu nepovažoval za 
problém a nebola by pre neho zdrojom úzkostí a ťažkostí. 
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Negatívne (prípadne nenávistné) postoje spoločnosti však 
pravdepodobne zažil už veľmi skoro, ako malé dieťa, pri-
najmenšom v podobe výsmechu a nepochopenia. V ňom 
samotnom potom sekundárne mohli vzniknúť pochybnosti, 
neistota a konflikty so sebou samým, čo je akiste prejavom 
internalizácie negatívnych spoločenských postojov. Ak sa 
teda hovorí o egodystonickej homosexualite ako o poruche, 
tak tým nie je povedané, že patologická je samotná homo-
sexuálna orientácia, ale to, že jedinec ju z rôznych dôvodov 
neakceptuje a nestotožňuje sa s ňou. Ideologický rámec, 
v ktorom vyrastal, alebo ktorý prijal za svoj, mu to totiž ne-
dovoľuje. Pomohol mu vytvoriť iluzórnu seba-koncepciu, 
falošné self, voči ktorému je tým najetickejším a najauten-
tickejším postojom terapeuta jeho konfrontácia so skutoč-
ným self, a tým pádom i redukcia napätia medzi nimi. Inými 
slovami, subjekt by mal svoju homosexuálnu orientáciu pri-
jať, a prestať s ňou bezvýsledne zápasiť. Autorka však ne-
hovorí o egodystonickej homosexuálnej orientácii, ale 
o samotnej homosexuálnej orientácii, a to ma nemálo zará-
ža. Otvára pritom alternatívu, v ktorej by sa homosexuálne 
orientovaný človek mohol adaptovať na možnosti, ktoré má. 
Sugestívne tak nabáda čitateľa, že heterosexuálna adaptácia 
je pre tohto človeka lepšou voľbou. Sama si však pri svojich 
skúsenostiach určite uvedomuje, že adaptácia nie je liečbou, 
a že homosexuálnu orientáciu terapeuticky nemožno meniť. 
Nie je potom takáto formulácia na hranici profesionálnej 
etiky? Podľa mňa áno, pretože podporuje falošné self  je-
dinca, ktorého by mala psychoterapia práveže oslobodzo-
vať, nie ešte viac spútavať.  

Doktorka Speváková používa formuláciu „normálna he-
terosexuálna spoločnosť“. Heterosexuálna však nemôže byť 
spoločnosť, iba jedinci, ktorí ju tvoria. Homosexuálni ľudia 
by takto do normálnej spoločnosti zrejme patriť nemali, čo 
by bolo vskutku diskriminujúce tvrdenie. Neobsahuje ho 
však vyššie uvedené spojenie viac-menej priamo? Mali by 
sme si dať veľký pozor na takéto rozčleňovanie, zvlášť ako 
profesionáli v oblasti duševného zdravia. Homosexuálna 
orientácia by predsa nemala byť chápaná ako porucha vte-
dy, keď by si to heterosexuálna väčšina žiadala. To by sme 
na homosexualitu len hrubým spôsobom aplikovali štatis-
tický koncept normy bez toho, že by sme sa ňou podrobnej-
šie zaoberali. A to by bolo nielen neetické, ale aj neodborné.  

Mimochodom, jedinec sa pod tlakom spoločnosti môže 
meniť, ale spoločnosť by sa vo svojich postojoch meniť 
nemala, hoci už homosexualitu nechápeme ako morálnu 
zvrátenosť alebo neresť, ale ako variantný prejav sexuality? 
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Pri čítaní článku dr. Spevákovej som vychádzal z pevné-
ho presvedčenia, že autorka to celé myslí dobre, i keď jej 
závery považujem za silno kontroverzné, čiastočne vinou 
nevhodných východísk, ktoré si v ňom vytyčuje (napríklad 
„základné heterosexuálne zameranie sexuality“, „normálna 
heterosexuálna spoločnosť“, „prirodzené zákonitosti vecí“, 
či „ucelená heterosexuálna rodina“). Moje zásadné rozčaro-
vanie však prišlo pri formulácii „homosexuáli z módy“, kto-
rou som bez okolkov dospel k názoru, že autorka je značne 
zaujatá. Homosexuálna orientácia jednoducho nie je nauče-
ná záležitosť, ani slobodná voľba. V opačnom prípade by 
bola ľahko prístupná korekciám zo strany rôznych psycho-
terapeutických smerov. My sme však svedkami čohosi úpl-
ne opačného: homosexuálna orientácia sa nemení, napriek 
tomu, že sa nás o tom pokúšajú presvedčiť rôzne ideologic-
ky deformované kazuistické príbehy, ktoré orientáciu inter-
pretujú príkro behaviorálne, ako homosexuálne správanie, 
s ktorým jedinci prestali. 

Autorka jednoznačne pláva proti prúdu, to musím uznať, 
ale jej formulácie je podľa mňa nutné pod tlakom súčasných 

poznatkov a odborných postojov chápať prinajmenšom ako 
nevyvážené. Našou úlohou totiž nie je plávať proti prúdu 
práve v tomto zmysle, ale pomáhať pacientom s duševnými 
poruchami a psychickým trápením. K tomu samozrejme 
môže patriť citlivé zrkadlenie problémov doby a ich posú-
denie odbornou prizmou, ktorou sme ako psychiatri a psy-
chológovia vybavení. Článok dr. Eleny Spevákovej však 
podľa môjho názoru takouto analýzou vonkoncom nie je. Je 
skôr reaktívnou artikuláciou potreby spoločenského uspo-
riadania, ktoré zodpovedá hodnotovej orientácii autorky, čo 
píšem bez toho, že by som sa jej chcel nejako dotknúť.  
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