
PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA,15, 2008, č. 4, s. 255-257 255

Prednáška

Moc sexu, blízkosť erotiky

Peter Zeľo

The power of sex, the intimacy of eroticism

Súhrn

V práci uvažujeme o rozdielnych úlohách sexuálneho a erotického správania vo vývine ľudského jedinca. Kým
sex môže byť súčasťou pudovej koncepcie sebapresadenia v interpersonálnych vzťahoch, úlohou erotického
správania je uspokojiť potrebu blízkosti a bezpečia. Sex obsahuje vášeň a silu, erotika vášeň a nežnosť.
Obe formy správania sa zjednotia v období 4.- 5. roku života. V práci sa snažíme uvažovať, k čomu slúži
zjednotenie libidóznych síl vo vývine jedinca a ako možno ich poznanie využívať v psychoterapii.
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Summary

This study examines different roles of sexual and erotic behavior in an individual’s development. While
sex is considered as a part of self-realization instinct concept in interpersonal relationships, the role of
erotic behavior is to satisfy the need of intimacy and security. Sex includes passion and power, eroticism
passion and affection. Both patterns of behavior unify at the age of the 4th or 5th. This study considers
the importance of the fusion of libido forces in the individual’s development and how their understanding
benefits psychotherapy.
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Téma sexu v psychoterapii je príťažlivá rovnako, ako je
sex príťažlivý v živote. A tak ako v živote, aj v psycho-
terapii sa dokáže stať sex vážnou komplikáciou. Dôvernosť
terapeutického vzťahu je živná pôda pre vznik fantázií, do
ktorých sa premietajú túžby – aj sexuálne aj erotické. Nako-
niec, to je prostriedok dynamickej psychoterapie. Jej cieľom
je potom uchopenie tohto materiálu a jeho spracovanie pre
osoh klienta.
Sexuálne a erotické sa vnímajú ako krajné body jedného

kontinua – od drsnejšieho k jemnejšiemu, niečo ako prechod
medzi jemnými a tvrdými drogami. To, čo majú spoločné,
je vzrušenie, slasť a vášeň. Otázka je, čím sa tieto dve formy
správania líšia a akú majú úlohu v živote človeka a v čom
ich odlíšenie môže napomôcť pri dosahovaní cieľov psycho-
terapie.
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Sexuálne správanie je motivované pohlavným pudom
a je súčasťou širšieho pudového konceptu zachovania seba
a svojho života/rodu. Rod je nevyhnutný ako podmienka
pre zabezpečenie jedinca, a preto sa rod musí reprodukovať.
Aby mechanizmus zachovania rodu fungoval, objavila sa vo
fylogenéze sexuálna slasť, ako odmena za

”
správne“ konanie

v zmysle zachovania jedinca a rodu. S určitým nadsadením
by sme mohli uvažovať o biologickej podobe prejavovania sa
fyzikálneho zákona o zachovaní energie. Biologickým, resp.
pudovým cieľom, ktorý je pozadí každého ľudského správa-
nia, je v súvislosti so sexuálnym správaním potreba presa-
diť svoj

”
sebecký gén“, potreba presadiť sa, obsadiť priestor

a zachovať si získanú pozíciu. Do diferencovanej psycholo-
gickej podoby sa pudový cieľ premieta v potrebe domino-
vať, kontrolovať, získať si rešpekt. Tu kdesi pramení moc
sexu nielen v slasti, ktorá je prostriedkom na získanie moci
a presadenie seba. Komplikácie nastávajú, keď sa prostrie-
dok stane cieľom. Hedonistické zotrvávanie pri opakovanej
slasti sa stáva substitúciou pôvodného cieľa, odvádza energiu
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a neumožňuje uzatvorenie celého pôvodného cyklu. Trvalé
užívanie prostriedku sa potom prejavuje ako psychologický
problém. Rovnako sa môže sexuálne správanie stať atribú-
tom moci, jej znakom, resp. jej symbolom a priveľká po-
zornosť venovaná prejavom moci môže byť hodnotená ako
psychologický problém. To sú len dva príklady interpretač-
ných možností pri analýze sexuálneho správania, ktoré naz-
načujú zložitosť témy, o ktorej sa nám, pri spomienke na
slasť, možno ani nechce ďalej uvažovať.

Čím sa odlišuje erotika od sexu? Kým sex obsahuje vášeň
a silu, erotika je sýtená vášňou a nežnosťou. Prvky erotic-
kého správania sú hravé, maznavé, dôverné. Jemnosť doty-
kov, hravosť slov a zvukov, zaľúbenosť a očarenie partne-
rom. Takýto druh prejavu nás odkazuje na prvotné správa-
nie medzi matkou a dieťaťom. Správanie, ktoré poskytuje
bezpečie, nasýtenie, blízkosť. Maznavé správanie posilňuje
blízkosť a zároveň je jej prejavom. Za erotickým správa-
ním možno tušiť potrebu istoty a spolupatričnosti. Slasť je
v tomto prípade vektorom, ktorý dáva potrebe silu a smer.
Vyhľadávanie slastnej erotiky tak môže byť pre jedinca rie-
šením situačného alebo aj infantilného regresu, sýtením po-
treby bezpečia. Rovnako to môže byť spôsob, ako sa zba-
vovať úzkostného pocitu osamelosti. Z vlastnej praxe zaiste
poznáte ďalšie interpretačné možnosti.

Využime našu amplifikáciu a skúsme postupovať ďalej.
Položme si otázku, kde, v ktorom období vývinu, dochádza
k prepojeniu erotického a sexuálneho tak, že vzniká dojem
jedného kontinua. A možno si tiež položiť otázku, aký má
toto prepojenie účel, čomu slúži, prípadne čomu napomáha?

Prvé roky života jedinca sú venované vytváraniu dôvery
vo svet, do ktorého sa narodil. Ide o ukotvenie vo svete,
rozlíšenie živého a neživého, rozvoj a zvládnutie základných
telesných aj psychických funkcií a predovšetkým vytvore-
nie prvotnej väzby s matkou. Neskôr, okolo tretieho roka,
nastáva zásadný a významný objav seba samého. Z hľadiska
vývinumimoriadne dôležitému budovaniu seba a rozvoju ego
funkcií je venovaná podstatná časť energie.

Obdobie okolo štvrtého – piateho roku života je charakte-
rizované rozvojom hier a socializáciou vo vzťahu k rovesní-
kom. Jedinec opúšťa dôverné a blízke rodinné väzby a s novo-
vytvoreným konceptom seba začína objavovať sociálny svet
iných – cudzích bytostí. Je to jedna z celého radu separá-
cií, ktoré musí jedinec vo svojom živote absolvovať. Na to je
nevyhnutná silná energia, ktorá mu pomôže prekonať ďalší
level a opustiť, keď už nie bezpečný, tak aspoň poznaný pries-
tor užšej rodiny. Asi nie je náhoda, že práve v tomto období
sa výrazne prejavuje libido vo zvýšenej sexuálnej vnímavosti
aj so zodpovedajúcim telesným prežívaním. Jednou z úloh
tohto obdobia je presadiť koncept seba v širšom sociálnom
svete a zároveň vytvoriť si nové blízke väzby k iným jedin-
com. Slastné pocity sú prejavom sily, ktorá napomáha zabez-
pečiť tieto úlohy. Energia libida, resp. sexuality napomáha
presadeniu seba v skupine, dobytiu svojej sociálnej pozície.
Zároveň sexuálna slasť umožňuje prostredníctvom silných
erotických pocitov zažiť dôvernú blízkosť svojho tela alebo
rovesníkov. Tu niekde môže dôjsť k prepojeniu sexuálneho
a erotického. Keďže človek má k dispozícii len jednu univer-

zálnu senzuálnu výbavu, používa erotické zóny, po ktorých
koluje libido, na uskutočnenie oboch úloh. Treba však pove-
dať, že aj keď ide o zásadnú skúsenosť, celé obdobie, v kto-
rom sa odohráva, je určené na overovanie svojich možností,
skúmanie a skúšanie potencialít. Z hľadiska vytvorenia trva-
lejších vzťahov nemá, zdá sa, podstatnejší význam.

Pre potreby naplnenia terapeutických cieľov je osožné pre-
skúmať takto získanú skúsenosť, lebo ovplyvňuje vytváranie
stratégií jedinca v jeho interpersonálnom živote, cez pozna-
nie ktorých možno dospieť k porozumeniu správania v do-
spelosti. Celé toto obdobie hier je ontogenetickou prípravou
na ďalší život. Tu sa človek po prvýkrát za úplného uvedo-
menia hravou formou zmocňuje svojej budúcnosti. Pre te-
rapeutickú prácu je dôležité, že na toto obdobie existujú
reálne a pomerne diferencované spomienky. Čo neplatí pre
vývinové obdobia pred tým, ktoré sú prístupné len nejasne,
a to prostredníctvom implicitnej pamäti bez konkrétnych ob-
razov a verbalizácie, čo sťažuje pacientovi prácu pri plnom
uchopení svojej minulosti. K tomuto obdobiu mi napadajú
dve poznámky.

Slastné prejavy libida bývajú spoľahlivo vytesnené. Pa-
cienti si len veľmi ťažko vybavujú spomienky. A keď sa im to
podarí, tak sú zväčša spojené s nepríjemným pocitom hanby,
ktorý vznikol na základe negatívnych alebo zdržanlivých re-
akcií okolia. Teda reakcií typických pre situácie, keď sa udeje
faux pas. Ak nejaké erotické prežitky pripúšťajú, zriedkavo
si spomenú, na akú osobu sa viazali ich erotické pocity, či sa
vôbec viazali na nejakú konkrétnu osobu. Vo vývine jedinca
zrejme nie je až taký dôležitý objekt, ale to, že libido a jeho
prejavy sa stali predmetom kontroly. Kontrola prostredníc-
tvom morálneho introjektu vytvára mechanizmus umožňu-
júci fungovanie v spoločnosti. Ak sa v terapii neuspokojíme
len s konceptom tvoriacej sa morálky, nezostaneme len pri
pocitoch hanby, môžeme pri troške šťastia zistiť aj to, čo je
vytesnené. Zistiť, aká skúsenosť sa stala nevedomou a svojou
existenciou začala ovplyvňovať život človeka. Bez ohľadu na
to, či sa to týka spomínaných zabudnutých objektov, alebo
práce so zakázanou slasťou.

Druhá poznámka sa týka úlohy veľkej libidóznej sily, ktorá
pomáha v separácii od rodiny. Aj keď v tomto období sa to
deje zatiaľ len pokusne – ako v laboratóriu. O pár vývino-
vých období neskôr to prebehne druhýkrát v podobe prvej

”
veľkej lásky“. Toto čarovné poblúznenie umožňuje jedin-
covi odpútať sa od rodiny a vytvoriť pevné puto s cudzím
človekom. Väzba sa utvára nielen na úrovni dôvery, ako je
to u priateľstiev rovnakého pohlavia, ale aj na úrovni teles-
nej blízkosti s opačným pohlavím. Tak sa libido a jeho slasť
objavuje v službách separácie a stáva sa súčasťou prípravy
na najvážnejšiu životnú voľbu v období rannej dospelosti –
výber partnera.

Takéto vnímanie úlohy sexuality a erotiky nás upozor-
ňuje, že u pacienta sa prostredníctvom sexuálnej slasti ne-
musí odohrávať len naplnenie hedonistických túžob, ale že
môže ísť o separáciu od jeho životnej situácie, v zmysle vy-
riešenia tejto situácie. A tak silný mechanizmus libida ove-
rený v minulosti môže slúžiť ako dobrý precedens spôsobu
zvládania rôznych zložitých životných situácií. Napr. keď sa
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pacientka zamiluje, lebo ináč nie je schopná ukončiť nech-
cenú školu.
V terapii sa dá zistiť, ako pacient pracuje so svojou vývi-

novou skúsenosťou. Jedna z možností je, že vývinový mecha-
nizmus odpútania pomocou erotickej lásky alebo sexuálneho
správania pacient účelovo použil a že si takto pomohol vy-
riešiť problematický vzťahový problém, alebo inú závažnú
životnú situáciu. V rámci terapeutických ziskov je pre se-
bapoznanie osožné, keď si pacient uvedomí

”
logiku“ svojho

riešenia a jeho riziká. Iná je situácia, keď pacient používa
mechanizmus pričasto a tak ho v podstate účelovo zneužíva
na opakované odpútavanie sa z problémových personálnych
a životných situácií. Inak produktívne riešenie sa stáva do-
minantnou súčasťou životnej stratégie a z hľadiska rozvoja
osobnosti nadobúda charakter neefektívnej obrany. V ta-
komto prípade sa dá očakávať, že sexuálne podnety a ero-
tické zvádzanie sa objavia aj v terapii a terapeut sa stane
(nechcenou?) súčasťou mechanizmu.
Ak nastane takáto situácia je dôležité rozlíšiť, či sa jedná

o spomínanú obranu alebo či ide o prenosový fenomén, kto-
rého pozadie je omnoho komplikovanejšie a vyvoláva po-
dobné pacientovo správanie. Dôležitá je pritom analýza ži-
votných vzťahov a situácií. Pomôcť môže aj skúsenosť, že
prenos vyvoláva zreteľnú proti – prenosovú odozvu. Tera-
peut sa stáva pri prenose silnejšie pocitovo zaangažovaný.
Buď pacientovo správanie a city k jeho osobe prežíva ako
príjemné – vznikajú sympatie a erotické napätie. Alebo na-
opak, pacient so svojím prenosom je terapeutom vnímaný
ako obťažujúci, rastie nesympatia, silnie tendencia k odmiet-
nutiu prenosu (a pacienta). Ak ide o obrannú stratégiu, tak
je terapeutovo prežívanie pacientovho správania neutrálnej-
šie a menej citovo zaujaté. Následne po identifikovaní obrany
je potrebné spolu s pacientom hľadať východisko, zistiť, čo
bráni používaniu iných, zrelších riešení životných ťažkostí.

Môžu to byť strach alebo hanba. Vtedy je dôležité pre-
svedčiť pacienta, že to sú azda najlepšie motívy na zmenu.
Nemenej podstatné je objaviť pacientove zdroje v podobe
jeho osobnostných predpokladov, vlastností alebo úspešných
precedentných skúseností. Podporením týchto zdrojov vy-
tvoriť podmienky rastu.
V mojom príspevku som uvažoval o mieste sexu a erotiky

v živote a v psychoterapii, o tom ako zasycujú rôzne potreby.
Nebola to práca taká

”
šťavnatá“, ako ponúkala téma, ale

verte, ľahšie je sex robiť, ako o ňom uvažovať . . .
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ZRNKÁ MÚDROSTI

Pravý muž chce dvoje: nebezpečenstvo a hru. Preto chce ženu: najnebezpečnejšiu hračku. (Nietsche)

Muži budú vždy tým, čo z nich urobili ženy. (Rousseau)

Muž tvorí a vychováva svet, muža vychováva žena. (Cervantes)

Nie pokoj, ale usilovné napätie, nie ľahostajnosť, ale ťažkosti robia mužov. (Marden)

Zbojníci žiadajú od teba život alebo peniaze. Ženy jedno aj druhé. (Butler)

Žena je mužovi tým, čo z nej muž urobí. (Balzac)

Žena je nežnejšia ako kvet, ale tvrdšia ako kameň. (Baudelaire)


