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Teória psychoterapie

Lillian Rotter: Moc a bezmocnosť v spolužití mužov a žien

Andreas E. Benz

Rád by som Vás oboznámil s myšlienkami ženy, ktorá
pochádza z kultúrneho prostredia trojuholníka Viedeň-
Budapešť-Bratislava a má pre mňa dvojaký význam: raz je
príkladom ženskej sebaúcty a kreativity, druhýkrát je zase
stelesnením úzkeho prepojenia biografie s pracovnou orien-
táciou a vedeckou produkciou.Nikto z nás si nezvolil povola-
nie náhodne alebo z čisto oportunistických dôvodov, ale na
základe rôznorodej, sčasti vedomej, sčasti nevedomej moti-
vácie. Neustále pátranie po nej je nielen veľmi vzrušujúce,
ale pomáha tiež vytvárať, upevňovať, rozširovať a flexibilne
utvárať vlastnú profesionálnu identitu.
Niekoľko slov k nadšeniu a kreativite v rámci zvoleného

študijného alebo pracovného zamerania. V 19. storočí exis-
tovala predstava, že genialita a šialenstvo patria k sebe. To
znamená, že kreativita vďačí za svoj vznik morbidite alebo
neuróze. Považujem to za nezmysel.
Kreativita je pre mňa znakom vitality a radosti zo života.

Kreativita závisí na jednej strane od neznámej X, ktorú mô-
žeme v biológii označiť ako dedičný materiál, v psychológii
ako charakter a v náboženstve ako milosť pôrodu. Z tohto
hľadiska ľudia vôbec nie sú rovnakí, ale naopak sú veľmi roz-
dielni – jedni dostali pre svoju životnú púť viac, iní menej,
no všetci veľa, oveľa viac – ako si myslia.
Na to, aby bolo možné prítomný potenciál úplne rozvinúť,

je potrebný určitý impulz. Týmto impulzom je paradoxne
často nedostatok. Až nedostatok vytvára potrebu vynalieza-
vým a kreatívnym spôsobom využiť daný potenciál. Jeden
príklad: Tá časť sveta, ktorá sa vyznačuje najväčšou rôznoro-
dosťou fauny a flóry, amazonská kotlina je charakteristická
tou najneúrodnejšou pôdou na svete, ale je aj najchudob-
nejšia na minerály. V živote ľudí však nemusí byť takýto ne-
dostatok dodatočne vytváraný pedagogikou, náboženstvom
alebo ideológiou. Je neoddeliteľnou súčasťou každého života.
Môžeme ho – ale tiež nemusíme – tvorivo využiť. Z tohto hľa-
diska majú nedostatkové spoločnosti len málo dôvodov na
to, aby závideli spoločnostiam, ktoré žijú v blahobyte. Moja
definícia preto znie: Kreativita mení, pretvára nedostatok na
prebytok. Tento kreatívny akt je nosným pilierom.

Adresa: Dr.med. Andreas E.Benz (psychiater a psychoanalytik),
Farberstr. 15, 8008 Zürich, Švajčiarsko

Teraz k Lilian Rotter. Na strane prebytku je potrebné
v jej živote uviesť, že sa v roku 1896 narodila do vzdela-
nej, intelektuálnej, židovskej rodiny, patriacej v Budapešti
k strednému stavu. Otec bol žurnalistom a prekladateľom,
matka učiteľkou spevu. Navyše bola bohato obdarená in-
telektuálnymi a telesnými danosťami. Bola to pekná žena
so ženským šarmom. Lilian mala mladšiu sestru a staršieho
brata.
Na strane nedostatku možno uviesť luxáciu bedrového

kĺbu, ktorú mala prvýkrát operovanú vo veku štyroch ro-
kov. Toto ochorenie a jeho liečba (pozostávajúca z nespo-
četných operácií, so všetkými bolestivými a invalidizujúcimi
dôsledkami) znamenalo pre malú Lilian vo fáze podrobova-
nia si sveta pomocou motoriky a pohybu nevyhnutne ťažkú
traumu.
Hodnotenie vlastnej osoby, vývoj hrdého telesného obrazu

ako aj vzťah k ostatným deťom schopným chôdze, bol do veľ-
kej miery spochybnený. Zostala bolestivo závislá, motoricky
obmedzená a vylúčená z okruhu detských aktivít zodpove-
dajúcich jej veku. Jedna anekdota hovorí o tom, ako malá
plačúca Lilian odvetila lekárovi, ktorý ju nazval

”
zlým die-

ťaťom“ takto:
”
Ja nie som zlá, len som už veľa trpela.“

Po brilantnej maturite začala so štúdiom medicíny. Toto
ukončila ako 24-ročná v roku 1920, kedy začala u Imre Her-
mann s psychoanalýzou. V roku 1930 sa stala členkou Ma-
ďarskej psychoanalytickej spoločnosti. Stala sa súčasťou bu-
dapeštianskej veľkomestskej inteligencie. V roku 1923 sa vy-
dala za svojho spolužiaka Kertezsa Tivadara hneď po tom,
ako ho opustila žena, patriaca v jej spoločenskom okruhu
k tým najkrajším a najžiadanejším. S jej mužom ju spá-
jal nielen pôvod a intelektuálna angažovanosť, ale aj telesná
trauma. Jej manžel prišiel v druhej svetovej vojne o nohu.
V mojej knihe o Lilian Rotter s názvom

”
Sex-appeal

a mužská bezmocnosť“ som podrobnejšie vykreslil, akým
spôsobom sa nadanie Lilian Rotter prostredníctvom detskej
traumy zmenilo na kreatívny prebytok. Rád by som Vám po-
rozprával o časti tohto kreatívneho prebytku; o predstave,
týkajúcej sa ženského sexuálneho vývoja identity z roku
1934, ktorá pôsobí veľmi moderne a je akoby ušitá na mieru
každej emancipovanej žene dnešnej doby.
Lilian Rotter opisuje normálnu vývojovú fázu malého

dievčatka na začiatku takzvanej
”
triangulácie“, t.j. medzi
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2. a 3. rokom života. Triangulácia znamená rozšírenie dote-
raz prevládajúceho duálneho vzťahu s matkou – tzv. duálnej
únie – o vzťah k tretej osobe, ktorou je najskôr otec, neskôr
aj súrodenci, ostatní príbuzní a skupina vrstovníkov. V tejto
triangulačnej fáze dievča stále častejšie objavuje odlišnosť
ľudí navzájom ako aj pohlavný rozdiel. Pri skúmaní tohto
rozdielu počas hier s chlapcami objavuje aj fenomén erek-
cie. Dievčatko prežíva erekciu ako niečo, čo samé vyvolalo
pomocou dotykov, magických pohybov – rozumej exhibície
alebo už svojou prítomnosťou. Na tento fakt reaguje fantá-
ziou, že penis vlastne patrí jej, rozvíja teda fantáziu o časti
tela mimo jej vlastného ako extrateritoriálnej časti svojho
tela, patriacej k jej vlastnému telesnému obrazu. Chlapcov
penis považuje za istý druh stroja, ktorý sama riadi, práve
tak, ako riadi aj pohyby vlastných rúk a nôh. Penis sa jej
zdá byť výkonným orgánom ženských emócií, ženskej vôle.
Lilian Rotter zdôrazňuje, že skúsenosť, hovoriaca o účinku
vlastného, ženského pohlavia na mužské, nemusí nadobud-
núť taký sexuálny charakter.

Dievčatko môže tiež zažiť situácie, v ktorých sú muži, tak
otec ako aj brat, v jej prítomnosti mimoriadne vzrušení, živí,
prejavujúci isté radostné vzrušenie. Dievčatko prežíva tento
účinok právom ako nárast moci. Má moc vzrušiť mužov,
zviesť ich, uviesť ich penis do pohybu. Lilian Rotter opisuje
túto zásadnú skúsenosť na ceste k zrelej ženskej sexualite
ako aktívny potenčný zážitok, zážitok ženskej moci.

Táto formulácia z roku 1934 pôsobí ešte prevratnejšie, ak
si uvedomíme, že podľa vtedy prevládajúcej psychoanaly-
tickej hypotézy dievča pri objavení pohlavného rozdielu re-
alizuje poznatok, že mu niečo rozhodujúce chýba. Cíti sa
menejcenným a je naplnené závisťou penisu, ktorej sa už
vlastne celý život nezbaví. Môže si však zaobstarať náh-
radu v podobe dieťaťa. Keď však ženu dieťa opustí, je tam,
kde bola predtým. Žena bola definovaná ako kastrovaná by-
tosť, charakterizovaná týmto nedostatkom. Preto je údajne
aj menšia, slabšia, hlúpejšia, iracionálnejšia a neviem aké
nedostatky ešte má.

To je historické a čiastočne aj dodnes pretrvávajúce poza-
die Rotterovej verzie ženskej sexuálnej identity, ktoré vyjad-
rila týmito slovami:

”
Taká žena, ktorá si je ale istá svojim

vplyvom na mužov, táto žena, ktorá zohráva v sexuálno-
generatívnom živote tak významnú úlohu ako je tehoten-
stvo, pôrod, laktácia, starostlivosť o deti, výchova, sa len
ťažko môže cítiť ako kastrovaná a menejcenná“.

Čo prežíva malý chlapec, keď pri sexuálnych hrách s diev-
čaťom dostane erekciu? Vo vývinovej fáze, v ktorej objavuje
svoj penis a učí sa vážiť si ho, nakoľko je pre neho zdrojom
úcty, prestíže a privilégií, zistí, že práve táto časť jeho tela
ho neposlúcha tak, ako ho poslúchajú ruky a nohy. Pohybuje
sa bez jeho pričinenia, proti jeho vôli. Chlapec si vytvára
fantáziu, že dievča jeho penisom zvonka nejakým záhad-
ným spôsobom manipuluje. Chlapec pociťuje túto scénu ako
stratu moci, ako takzvané narcistické poníženie, ako ujmu na
jeho vlastnom hodnotení seba samého:

”
Už nie som pánom

vo svojom dome.“ Má to u neho za následok znepokojenie
a strach.

Vidíme tu dvojaké skutočnosti: Lilian Rotter opisuje vý-
voj ženskej sexuálnej identity v súvislosti s vývojom mužskej
sexuálnej identity a spája sexuálnu identitu s narcizmom
a mocou. Ak si každý z Vás v rýchlosti aktivuje vlastné spo-
mienky a asociácie, som presvedčený o tom, že všetci prí-
tomní nájdu u seba ilustrácie pre vývojovú hypotézu Lilian
Rotter. Chcem uviesť len dve skutočnosti: neodstrániteľnú
výčitku, že väčší dekolt alebo krátka sukňa študentkám ušet-
ria serióznu prípravu na skúšku, pri ktorej bude skúšajúcim
muž; alebo právnicky podloženú domnienku, ktorá hovorí
o tom, že ak muži znásilnia ženy, sú vlastne k tomuto de-
liktu ženskými obeťami podnecovaní, t.j. zvedení, muž nie
je páchateľom ale obeťou ženy.
Akým spôsobom integrujú dievčatá a chlapci skúsenosti,

zodpovedajúce Rotterovej subfáze do svojho sexuálneho vý-
voja identity ? V psychogenéze človeka, ktorú Margret
Mahler označuje ako

”
psychický pôrod ľudského potomka“

platí to isté ako v ontogenéze: každý nový vývinový stu-
peň sa začleňuje do dynamického poľa, ktoré je už pozna-
čené a ovplyvnené predchádzajúcimi vývinovými stupňami.
Tieto predchádzajúce vývinové stupne určujú spôsob integ-
rácie nových skúseností
do nasledujúcich vývinových stupňov vyššej komplexity.

Pre našu otázku z toho vyplýva, že to, či budú skúse-
nosti, zodpovedajúce Rotterovej subfáze integrované prog-
resívne alebo defenzívne, je určované predchádzajúcimi skú-
senosťami dieťaťa s mocou a bezmocnosťou, nedostatkom
alebo prebytkom, s narcistickým potvrdením alebo poníže-
ním v kontakte s ostatnými ľuďmi. Progresívne znamená, že
formujúca sa sexuálna identita je obohacovaná, nadobúda
stály charakter a súčasne istú pružnosť. Alebo, že dospie-
vajúca žena alebo muž objavujú nové možnosti, na základe
ktorých môžu v danej realite využívať svoje vitálne zásoby
a tešiť sa z nich. Defenzívne znamená, že nové skúsenosti
musia byť využité v prvom rade na stlmenie následkov pred-
chádzajúcich traumatických zážitkov a ako prevencia voči
ďalšiemu poškodeniu a traumatizovaniu.
Progresívne znamená teda otváranie nového, defenzívne

zas ošetrovanie starého. Začnime u dievčat: Progresívne
spracovanie nových možností, ktoré sa dievčaťu naskytnú,
pozostáva zo zvládnutia vzrušujúcej hry zvádzania muž-
ského sveta pri zohľadnení aktuálnej reality, t.j. hry, kto-
rej súčasťou je flirt, koketéria, sex-appeal, móda a osvoje-
nie si istého druhu vlastnej prezentácie, stručne povedané
s ženským spôsobom prezentácie. To však predpokladá, že
tak matka ako aj otec sa z nových možností dievčaťa tešia
a dávajú túto svoju radosť najavo. Výsledkom regresívneho
spracovania je celý rad neurotických postojov ako napríklad:
1.Úplné odmietanie vlastnej ženskej príťažlivosti a jej

vplyvu na mužov napríklad v podobe tzv. dievčaťa, ktoré
nie je možné vyzvať do tanca alebo asexuálneho, ženského
kamaráta. Takéto ženy častejšie zažili istý bojazlivý ústup
pred otcom alebo bratom ako aj nevraživosť matky pri ich
experimentovaní s vlastným sex-appelom.
2.Prechádzajúce traumatizácie, narcistické trhliny vo

forme depresií musia byť plombované neustálym dobýjaním
zo strany mužov. Takéto dievčatá pred tým často viackrát
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zažili stav bezmocnosti alebo situácie, vyznačujúce sa emo-
cionálnou nedostatočnosťou.
Teraz k chlapcom. Progresívne spracovanie a integrácia

do mužskej sexuálnej identity sa prejavuje vzrušujúcim zá-
žitkom fascinácie ženou, sebavedomým priblížením sa k žene
v snahe o splnenie vlastných prianí, splynutím, ktorého vy-
jadrením je koitus, nezaťažený strachom, spojený tiež s na-
rušením fyzických hraníc a odbúraním vedomej kontroly. Re-
gresívne spracovanie pozostáva opäť z celého radu neurotic-
kých symptómov, ktoré reprezentujú nevedomú snahu o za-
žehnanie strachu z moci, ktorú môže žena nad mužom získať.
Symptómy siahajú od impotencie, predčasnej ejakulácie

a bolestí v oblasti genitálií, cez voyerizmus a exhibicioniz-
mus, rôzne mechanizmy, ktorých cieľom je vyhnúť sa emo-
cionálnej blízkosti k ženám až po neurotickú sexuálnu zdr-
žanlivosť.
Význam hypotéz Lillian Rotter objasním teraz pomocou

fenoménu, ktorý býva označovaný ako myelos-mýtus Tento
mýtus je obrazom, pozostávajúcim z nevedomých a neve-
domých iracionálnych predstáv a fantázií. Je od nepamäti
prítomný vo všetkých svetových kultúrach. Tento myelos-
mýtus je – ak chcete

”
ideológia“ – ktorá sa skrýva za akými-

koľvek prejavmi závisti mužov, súvisiacimi s pôrodom. Pod
touto závisťou, vyskytujúcou sa u mužov, chápeme mužskú
závisť, vzťahujúcu sa na všetky prokreatívne funkcie ženy:
na menštruáciu, tehotenstvo, pôrod, dojčenie a materstvo.
Mýtus o myelos hovorí o prebytku ženskej a nedostatku muž-
skej sexuálnej energie. Pre ženu je charakteristický istý druh
neobmedzeného disponovania, čoho dôkazom je, že si môže
dovoliť každý mesiac strácať krv, t.j. životnú tekutinu a pro-
dukovať nadbytok mlieka. Ženy sa navyše regenerujú zo seba
samých. Mužská sila je založená na

”
myelos“, t.j belavej

mäkkej hmote, ktorá má v lebke podobu mozgu, v chrbtici
podobu miechy a v kostiach kostnej drene.
Myelos sa nachádza v uzavretom systéme s jedným jedi-

ným východom: môže byť vylučované ako semeno. Každý
koitus a každý výron semena je spojený so stratou myelos,
teda mužskej sily. Nakoľko sa myelos nedokáže sám zo seba
regenerovať, musí si muž po každom výrone semena polo-
žiť otázku náhrady alebo obnovy mužskej sily. Prostriedkom
substitúcie je felácia semena pri homosexuálnom vyprázdňo-
vaní alebo rôzne formy zbavovania a privlastňovania si sily,
potencie iných ľudí. Pitie semena, homosexuálna felácia, je
antropológmi opisovaná ako časť komplikovaného procesu
v dospievaní mužov a tiež ako prostriedok substitúcie. V mo-
dernej, západnej, kresťanskej kultúre sú bežné iné formy
zbavovania sily a jej privlastňovania si. Ako zdroj sily sú
vhodní predovšetkým príslušníci cudzích kultúr, ktoré boli
najskôr podrobované, dnes rôznym spôsobom vykorisťované,
ale práve tak aj ženy a deti z vlastnej kultúry.

Zo strany mýtu o myelos je práve ženské pohlavie tým
silným, ktoré sa automaticky regeneruje, je pohlavím abun-
dancie, prebytku. Mužské pohlavie je však tým slabým po-
hlavím, pohlavím pre ktoré je charakteristický ndostatok,
tým, ktoré si musí neustále dávať pozor, aby sa nevyčer-
palo a včas nahradiť stratu sily prostredníctvom odobratia
a privlastnenia sily niekoho iného.
Závisť mužov, vzťahujúca sa na pôrod, je rovnako preja-

vom tejto diskrepancie, týkajúce sa ženskej potencie, kto-
rej sa mužom nedostáva, t.j. možnosti rodiť deti. Vedomé
a nevedomé manipulácie zo strany mužov, ktoré si kladú
za cieľ pôsobiť proti neustálemu ohrozovaniu ich mužskej
sily cez ženu ako fascinosum, sa v psychoanalýze nazývajú,

”
obrannou organizáciou“. Môžeme odlíšiť osobnú obrannú
organizáciu indivídua a kultúrne obranné organizácie sku-
piny, ku ktorej toto indivíduum patrí. Pri analýze kultúru
presahujúceho mýtu o myelos, ako aj závisti, vzťahujúcej sa
na pôrod ako jeho výrazovej formy je evidentné, že Rottero-
vej vývinové hypotézy o dievčatách a chlapcoch predstavujú
onen chýbajúci článok

”
missing link“, ktorý je kľúčovým bo-

dom v mýte o myelos a závisti, vzťahujúcej sa na pôrod.
V tom osobne vidím tiež význam Lillian Rotter.∗

∗Prednesené na seminári Slovenskej psychoterapeutickej
spoločnosti a Psychiatrického odd. FN, Trenčín, Hotel Tatra,
Trenčín 16.5.2006
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