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Prednáška

Sex, o čom to vlastne je ?

Igor Obuch

Sú viacerí všeobecne známi autori, ktorí písali o sexe z rôz-
nych hľadísk a na základe rôzneho počtu zistených údajov.
Kým u Freuda výrazne dominoval individuálny prístup, pri
ktorom využíval asociácie a fantázie a odvodzoval svoje zá-
very na základe kvalitatívnej analýzy malého počtu ľudí,
Kinsley na to išiel inak a v Amerike preskúmal zhruba v 40.
rokoch viac ako 11 tisíc ľudí a urobil tak rozsiahlu sociálnu
štúdiu sexuálneho správania. V 50. rokoch zase Masters
a Johnsonová skúmali v laboratóriách u sledovaných osôb
fyziologické reakcie pri sexuálnom vzrušení.
Richard Lewinsohn (Morus) začína svoju knihu Svetové

dejiny sexuality vetou, že sexuálny pud je najživočíšnejší
pud človeka . . . Táto veta vyjadruje fakt, že zvieratá pokro-
čili v tejto oblasti veľmi ďaleko, a že ľudia príliš neprispeli
k zdokonaľovaniu foriem a zvyklostí sexuálneho života . . .
V prírode existuje len jeden pud, ktorého intenzita sa

rovná intenzite sexuálneho pudu – a to túžba po po-
trave . . . A v tomto nie sú ľudia ani zďaleka takí vyberaví
ako niektoré zvieratá. Zvieratá si dokážu pokrm lepšie pri-
pravovať samé, človek používa vonkajšie pomôcky.
V sexuálnej oblasti takýto zásadný rozdiel neexistuje.

Zvierací sexuálny život nie je nijako divoký, je v mnohom
usporiadanejší ako ľudský sexuálny život. Sexuálny život
zvierat zodpovedá v mnohom deklarovaným mravným zása-
dám človeka. Hoci aj tam sú krkavčí otcovia a zanedbávajúce
matky, mnoho zvieracích druhov žije monogamne a vedie
usporiadaný rodinný život. Často sa starajú zvieratá o svoje
potomstvo tak vzorne, že sa zdá, že sexuálny pud je len príp-
ravou na rozmnožovanie a zachovanie druhu. . . Samce sú aj
v sexuálnom živote agresívnejšie ako samičky, ale neexis-
tujú tam prepadnutia a znásilnenia proti vôli partnera, je
to fyziologicky nemožné. Toto je možné len u jedného druhu
pavúkov.
V ríši zvierat predchádza sexuálnemu aktu pravidelne mi-

lostná hra, nahováranie, flirtovanie. Táto milostná hra sa
deje napr. u mnohých vtákov podľa určených rituálov. Na-
hováranie je spojené aj s prejavmi žiarlivosti, niekedy je boj,
resp. zastrašovanie sokov. Aj v tomto ohľade neprispeli ľu-
dia ničím novým. Aj medzi zvieratami sa vyskytujú sexuálne
anomálie, ktoré zodpovedajú ľudským perverziám.
Čiže človek nie je z hľadiska sexuality nijakým zvláštnym

rodom. Môže mať len jednu prednosť, spája v sebe to, čo
u zvierat nachádzame u rôznych druhov.
K. Lorenz opísal napr. lásku u kavky takto: Aj u kaviek

vypukne veľká láska neraz z ničoho nič, zo dňa na deň a nie-
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kedy priamo na
”
prvý pohľad“. Niektoré sa potom hneď

aj zasnúbia. V živote práve takých zvierat, u ktorých láska
a manželstvo hrajú veľkú rolu, sa zasnúbenie koná dlho pred
telesným spojením. Kavky sa zasnúbia už rok po narodení
a nakoľko žijú len o málo menej ako ľudia, sú ich manželstvá
dlhodobé a väčšinou monogamné. Kavky sa zasnubujú na
jar, ktorá nasleduje po ich narodení, ale schopné rozmnožo-
vania sú až na ďalšiu jar. Obdobie, kedy sa kavčí mládenec
uchádza o kavčiu slečnu, sa podobá ľudskému, lebo kavka –
podobne ako človek – nie je na to zvlášť vybavená. Kavky
nemajú osobitný orgán tokania, ani pestré perie, ani zvláštne
hlasové ústrojenstvo. Takže samec kavky to musí robiť spô-
sobom, ktorý je podobný ľudskému. Vystatuje sa prekvapu-
júcou silou, všetky jeho pohyby majú v sebe niečo napäté.
Vyhľadáva škriepky s inými kavkami, a dokonca sa púšťa do
súbojov aj s nadriadenými (Lorenz opisuje prísnu hierarchiu
u kaviek), ktorých sa inak bojí. Robí to ale len vtedy, keď
sa pozerá

”
ona“. Hľadá miesto na hniezdenie a vyráža určité

volanie vábiace do hniezda:
”
cik, cik, cik“. Všetky tieto pre-

javy sa sústreďujú na určitú konkrétnu kavku. Pozerá sa pri
svojom správaní stále na ňu. On sa na ňu pozerá priamo, ona
na neho len úkosom, ale predsa na neho. Svoje

”
áno“ vysloví

tak, že sa prikrčí pred samčekom. Tento spôsob zodpovedá
ritualizovanej výzve na párenie, ale k páreniu vždy nevedie,
lebo je to aj uvítací ceremoniál pre kavky, ktoré žijú spolu.

Keď vnímame sexualitu u človeka ako pudovú silu, vtedy
sa viac zaoberáme anatomickými štruktúrami, hormonálnou
reguláciou a neurálnymi spojeniami, t.j. biologickým aspek-
tom, pričom sexualita ľudí obsahuje viac psychosociálne as-
pekty.

Schorsch hovorí, že biologické poňatie chápe sexuálny pud
ako biologicky daný, konštantný, endogénny pud. Ide vlastne
o viac, alebo menej silný energetický zdroj. Biologické pro-
cesy v tele produkujú stále sexuálne napätie, ktoré sa zosil-
ňuje a tlačí na vybitie a tak ženie ľudí k sexuálnej aktivite.
Ide o vulgárnejšie koncepty ľudskej sexuality a možno to vy-
stopovať až k psychoanalytickej teórii sexuality. U ľudí to
však nie je podľa neho také jednoduché a to ľudské, čo vstu-
puje do tohto procesu je to, ako dokáže človek zaobchádzať
s týmto zvieracím

”
energetickým“ dedičstvom.

Podľa Schorscha je sexualita biologicky zakotvená, ale nie
vždy sa nutne prejavujúca možnosť prežívania (zážitku).

Takýto viac biologický koncept sexuality môže objasniť
len niektoré formy mužskej sexuality, ale na ženskú sexualitu
to nie je prenosné, lebo

”
drive“ po sexuálnej aktivite hrá

u väčšiny žien podradnejšiu rolu.
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Zilbergeld vo svojej knihe Mužská sexualita opisuje mo-
del sexu, ktorý sa učia adolescenti. Hovorí, že je to model
sústredený na penis. Ide o to, čo si počať s častými erek-
ciami. Chlapci si uvedomujú, že mať penis a erekciu – to má
niečo spoločné s ich maskulinitou. V populárnej literatúre
je množstvo výrokov o ženách, ktoré túžia po ich živočíš-
nosti, divokom sexe a o mužoch, ktorí ich boli schopní sexom

”
úplne zničiť“. Toto potom vytvára u mládenca zmätok me-
dzi osobnosťou, identitou a genitáliami a potom ako muž je
nešťastný z toho, že jeho penis nie je taký, aký by mal podľa
neho byť. Muži sa podľa neho učia odosobnený model sexu,
čo môže v istom ohľade slúžiť prírode – muži by mali rozha-
dzovať svoje semeno tak, ako to len ide. Informácia, ktorú
chlapci prijímajú, je, že u mužov nemá sex nič spoločné s ni-
čím mimo

”
chtíč“. Chlapci mávajú fantázie o komkoľvek,

napr. o spolužiačkach, matkiných kamarátkach, susedkách,
ženách z televízie. Žena je vo fantázii nástrojom uspokojenia
túžby. Mužský model je oddeľovať lásku a sex. Sex je sústre-
dený na túžbu po telesnom uvoľnení a potrebu zachovať si
sebaúctu.
Zilbergeld hovorí o desiatich mýtoch sexuality, ktoré sa

spájajú, resp. vytvárajú predstavu mužského fantázijného
sexu:

1. Všetci sme liberálni voľnomyšlienkári, ktorí nemajú so
sexom žiadne problémy.

2. Skutočného chlapa nezaujímajú také nezmysly, ako sú
pocity a komunikácia.

3. Akýkoľvek fyzický kontakt musí viesť k sexu.

4. Muž chce sex vždy a vždy je na neho pripravený.

5. Skutočný chlap sa pozná v posteli.

6. Sex sa točí okolo stoporeného údu.

7. Keď nestojí, tabletka všetko vyrieši.

8. Sex = súlož.

9. Je to na mužovi, aby žene zaistil zážitok, ktorý jej vy-
razí dych.

10. Sex má byť prirodzený a spontánny, bez zbytočného
hovorenia a plánovania.

Hrdinami tohto modelu nie sú potom ľudia, ale genitálie,
obzvlášť penisy, ktoré pripomínajú magické nástroje neko-
nečnej sily. Hlavným problémom tohto modelu je, že je pre
väčšinu ľudí nedosiahnuteľný a ak aj je u niektorých do-
siahnuteľný, tak môže byť len krátkodobý, resp. napĺňa len
uspokojenie jednej malej časti ľudského prežívania. Ak sa
má stať dlhodobým, resp. jediným modelom sexu, tak po-
rovnávanie seba s týmto modelom nutne vedie k pocitom
menejcennosti. Podľa takéhoto modelu sa totiž muži nepý-
tajú sami seba, či dostávajú, to čo chcú, ale zameriavajú sa
na dosiahnutie a splnenie vonkajších kritérií.
Pravdou je asi aj to, že miera kritickosti k tomuto fan-

tázijnému modelu u väčšiny mužov s pribúdajúcim vekom
prirodzene narastá.
U dievčat je to iné, lebo nevenujú časti od pása dole

takú pozornosť. Príroda má pre ne inú úlohu, ako pre mu-
žov. Chcú si hlavne nájsť partnera ochotného postarať sa

o deti, ktoré spoločne splodia. Hoci sa zvyšuje počet diev-
čat, ktoré masturbujú, stále masturbuje viac chlapcov. Pre
adolescentné dievčatá fyzický sex ako taký až tak moc ne-
znamená.

”
Zasúložiť si“ nie je pre ne až tak dôležité. Ženská

sexualita je silnejšie filtrovaná cez osobné spojenie, dievčatá
viac snívajú v kontexte vzťahov. Častejšie ako chlapci ab-
solvujú prvú sexuálnu skúsenosť s osobou, ktorú milujú. Pri
otázke na dobrý sex, hovorila podľa Zilbergelda väčšina žien
o pocite bezpečia, pohodlia. Pre ženy je sex viac spojený
s kontextom vzťahu.
Ako

”
čítankovú“ ukážku tohto možno uviesť vyjadrenie

t.č. 19-ročnej slečny, ktorá mala ako 14-ročná dobrovoľne
skoro rok pravidelný sexuálny styk s vtedy 19-ročným part-
nerom. Hovorí, že ho mala rada, ale spolu nechodili, lebo on
nechcel, ich stretnutia, ktoré inicioval vždy on, mali jedniný
účel – pohlavný styk. Na otázku prečo s ním mala len sex,
keď ho mala rada, ale on nechcel s ňou chodiť, slečna hovorí:

”
Aspoň vtedy som mohla byť s ním !“
Toto vyjadrenie poukazuje na to, že primárnou potrebou

tejto slečny bola skôr potreba blízkosti, intimity a nie po-
treba sexu

”
ako takého“. Rozišla sa s ním viac-menej preto,

lebo on sa všade chválil tým, že s ňou spal (na základe toho
to začala vyšetrovať polícia), ona to nehovorila nikomu. Oko-
lie ju začalo podľa nej považovať za

”
štetku“. Teraz, s odstu-

pom času, má pocit, že ju vtedy partner zneužil a často sa
jej vraj sníva o tom, že ju jej súčasný partner podvádza (má
teraz vzťah, ktorý trvá rok a pol) a priznáva, že je v ňom
príliš žiarlivá. Uvedené sny – ako aj svoju žiarlivosť – dala
sama do súvislosti s opísaným minulým zážitkom.
Tento rozdielny prístup k sexu u mládencov a dievčat pre-

trváva až do dospelosti. Pre mužov je vačšinou sex viac ak-
tivitou sám o sebe. Je to pre nich do určitej miery výkon,
čo zrejme súvisí jednak s výraznejšou výkonovou zamera-
nosťou, resp. súťaživosťou mužov, jednak s ich somatickými
dispozíciami. Ak totiž chápeme výkon ako dosiahnutie istého
cieľa, resp. úrovne, tak výkon sa vždy dá vnímať, resp. hod-
notiť podľa istých

”
objektívnych“ kritérií, ktoré sú zjavné,

pozorovateľné (napr. výkon v športe). V tomto kontexte je
stoporenie penisu hodnotiteľný, resp.

”
pozorovateľný“ vý-

kon. Žena takúto dispozíciu k
”
výkonu“ nemá a preto je to

viac spojené s kontextom vzťahu.
Možno však, že práve takéto odlišné nastavenie každého

z partnerov je to, čo vytvára príjemné napätie a chvenie
medzi nimi, ktoré je nevyhnutnou súčasťou sexu.
Veď aj dva odlišné hudobné nástroje, z ktorých každý vy-

dáva iný zvuk, sa dokážu na seba naladiť a zahrať spolu
vzrušujúcu melódiu – a o tom to asi je !
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