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Abstract: Just through love the man can fully discover a human 

value. But it is not effortless to love somebody. Excessive concentration 
upon himself and upon self-satisfaction is block on the way to become 
unreserved and to present himself to somebody. Therefore also love needs 
the building-up. Then also the sexuality becomes the truly expression of 
the love, not only means satisfaction. Sensuality becomes the value which 
is not derived only of pleasure and benefit, but of its external ability to 
express respect and love to another man. But such position requires faith 
with the own egocentrism, the every love-opened man is confronted with.
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Vzh✄adom k tomu, ako sa dnes predstavuje sexualita a ☎o sa od nej 

o☎akáva, nie je jednoduché odpoveda✆ na otázku, akú má hodnotu 
v ✝ivote ☎loveka. ✞lovek ako personálna bytos✆ neustále tú✝i po vz✆ahu, 
v ktorom h✄adá naplnenie, mo✝nosti realizácie a zárove✟ v ✟om hlb✠ie 
spoznáva seba samého a objavuje základ pre zmysel svojho ✝ivota. 
V stretnutí sa s druhým ☎lovekom mô✝e vytvori✆ láskyplný vz✆ah, ktorý 
preniká budúcnos✆ pozitívnym poh✄adom a nádejou.  

Av✠ak ak sa vz✆ah stane miestom vlastného uspokojovania, relativi-
zuje sa jeho samotná hodnota a ☎lovek za☎ne by✆ vnímaný výlu☎ne cez 
mieru pô✝itku. Vplyvom takéhoto obrazu vz✆ahu, ktorý je dnes vo ve✄kej 
miere prezentovaný a preferovaný médiami, je ☎lovek vystavený po-
ku✠eniu uveri✆ tomu, ✝e ✠✆astie vo vz✆ahu je úmerné maximalizácii 
po✝itku. Následne sa aj sexualita ☎asto spája výlu☎ne s pocitom uspoko-
jenia, ktorý k nej zákonite patrí, ale nepredstavuje jej celý rozmer. 
Takéto vnímanie sexuality absentuje hodnoty, ktoré pocity nedoká✝u 
vyjadri✆, preto✝e ich tieto hodnoty presahujú a v kone☎nom dôsledku 
iba ony robia sexualitu skuto☎ne krásnou. Ide najmä o hodnotu lásky, 
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ktorá sa v sexualite prejavuje cez vernos✁ a výlu✂nos✁, ktoré poukazujú 
na jedine✂nos✁ milovaného. 

 
Zvecnené vnímanie druhého 

Ak uveríme tomu, ✄e ☎✁astný ✄ivot je úmerný ve✆kosti pô✄itku 
a uspokojenia, dostaneme sa do akéhosi uzavretého kruhu, pasce, 
v ktorej sa paradoxne druhý ✂lovek, o ktorého nám má ís✁, stane akoby 
na☎im nepriate✆om. Celá na☎a pozornos✁ sa toti✄ sústredí na nás samých 
a druhý sa stáva len prostriedkom ná☎ho uspokojenia. Stane sa tak, 
istým spôsobom, preká✄kou ná☎ho smerovania a uspokojovania, pre-
to✄e nás jeho prítomnos✁ ✝núti✞, aby sme sa zriekli výlu✂nej sústre-
denosti na seba a vstúpili do dialógu s ním. 

V takomto vz✁ahu partner u✄ nie je pova✄ovaný za jedine✂nú bytos✁. 
U✄ nie je vnímaný ako partner vo vz✁ahu, ale len ako jeden z mnohých, 
s ktorými sa ✂lovek stretáva, ktorí pre neho nie✂o urobili. Mô✄e by✁ 
akýmsi spôsobom prínosom alebo v opa✂nom prípade zá✁a✄ou. Vníma-
nie druhého v takomto vz✁ahu je zamerané predov☎etkým na zov✟aj☎ok. 
U✄ nedochádza k vzájomnej otvorenosti, v ktorej sa ✝Ja✞ a ✝Ty✞ navzá-
jom zdie✆a s h✠bkou svojho tajomstva. 

Ide o ✝zvecnené✞ vnímanie, kedy je druhý chápaný staticky, t. j. 
pod✆a na☎ich predstáv, cez ktoré sa ho sna✄íme uchopi✁. Na☎e pri✆nutie 
k tomu, ✂o na druhom ✝máme✞ radi, zdôraz✟uje niektoré znaky na úkor 
celkového poh✆adu na jeho jedine✂nos✁, ktorá je v podstate neuchopi-
te✆ná. 

Ke✡ Lévinas hovorí o druhom, pou✄íva pojem tvár, ktorým vyjadru-
je druhého takého, aký je celý, nielen navonok: ✝Ke✡ toti✄ vidíte nos, 
o✂i, ✂elo, bradu a mô✄ete ich popísa✁, obraciate sa k druhému ako 
k predmetu. S druhým sa v☎ak najlep☎ie stretneme vtedy, ke✡ farbu jeho 
o✂í ani nepostrehneme.✞1 Tvár je vyjadrením práve jeho vnútornej hod-
noty, je neredukovate✆ná iba na zmyslovos✁. V tvojej tvári si ✝Ty✞, jedno-
ducho ✝Ty✞. 

☛udia, ktorí sú zameraní iba na zmyslové vnímanie druhého nielen, 
✄e prehliadajú jeho skuto✂nú hodnotu, ale im na nej ani ve✆mi nezále✄í. 
Dôle✄ité je, ✂i dochádza k uspokojeniu: ✝Len aby sme boli so sebou 
spokojní.✞ ☞ to sta✂í. Takýto postoj je ✂asto v za✌úbenosti, ke✡ zamilo-
vaný ostáva preva✄ne pri telesnom znaku, ✂i du☎evnej vlastnosti druhé-
ho ☞ to, ✂o ten druhý ✝má✞, pri✂om prehliada, kým skuto✂ne je.2  

Za✆úbený vidí len to, ✂o je na povrchu. Jeho láska je spo✂iatku ✝sle-
pá✞. Za✆úbenos✁ alebo zamilovanos✁ by sme mohli charakterizova✁ ako 
✝stav intenzívnej tú✄by po blízkosti druhého jedinca, pre ktorý sú prí-
zna✂né lipnúce my☎lienky na jedinca a trvalé úvahy o ✟om; ✡alej je ide-

                                                 
1 LÉVINAS, E.: Etika a nekone✍no. Praha : Oikoymenh, 1994, s. 172. 
2 Porov. FRANKL, V. E.: Léka✎ská pé✍e o du✏i. Brno : Cesta, 1996, s. 124 ✑ 125. 
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alizovaný a prízna✁ným prejavom je i tú✂ba, ✁o najviac ho pozna✄ a by✄ 
ním poznaný.☎3 V za✆úbenosti ide v prvom rade o vytrhnutie z vlastného 
sveta, v ktorom sa ✁lovek cíti osamelý a neuspokojený. Peck hovorí, ✂e 
✝vä✁✞ina z nás trpí osamelos✄ou a tú✂i uniknú✄ za múry svojej individu-
álnej identity do stavu, v ktorom by sa cítila by✄ viac spojená s okolitým 
svetom. Za✆úbenos✄ je pocit, ktorý nám takýto únik do✁asne umo✂✟u-
je.☎4 Dochádza k do✁asnému zrúteniu hraníc ná✞ho ega, ✁o umo✂✟uje 
✝splynutie☎ s druhou osobou. Ide v✞ak predov✞etkým o emocionálne 
o✁arenie, ktoré je doprevádzané pozitívnou citovou útechou. Ke✠ úte-
cha pominie, pominie aj za✆úbenos✄. 

Ka✂dý vz✄ah za✁ína niekde tu, na povrchu, ke✠ zamilovaní sú fasci-
novaní druhým, av✞ak v prvom rade vnímajú prospech zo vzájomného 
vz✄ahu. Postupne sa takáto romantická láska mení a milujúci sú vysta-
vení pravde o sebe, o svojich povahách, zvykoch, tú✂bach. Ich vzájom-
né poznanie sa prehlbuje smerom do vnútra osoby, so v✞etkým, ✁o si 
ka✂dý priná✞a zo ✂ivota. Ak ostanú len na povrchu, dostaví sa porovná-
vanie druhého s vlastnou predstavou alebo s druhými ✆u✠mi. Znakom, 
✂e za✆úbenos✄ je spojená s istou ✝povrchnos✄ou☎, je aj skuto✁nos✄ ktorá 
sa nezriedka stáva, ✂e ✁lovek sa za✆úbi do partnera, ktorý sa k nemu 
zjavne nehodí. Takéto vz✄ahy ✁asto kon✁ia rozbitím. Bu✠ pretrhnú väz-
by, ktoré ich spájali, alebo za✁nú pracova✄ na skuto✁nej láske.  

Ak sebou zaujatý ✁lovek vníma druhého len v horizonte uspokoje-
nia, nepripisuje mu ✂iadnu hodnotu a dôstojnos✄, preto✂e mu na ✟om 
nezále✂í kvôli nemu samému. Druhý má len istú cenu, ktorá rastie alebo 
klesá úmerne potrebe uspokojenia. Hodnota v✞ak v✂dy odkazuje na 
vz✄ah; ú✂itok vychutnáva ✁lovek sám. Gabriel Marcel v takomto prípade 
hovorí o stave degradácie, ktorý spo✁íva v tom, ✂e ✝ty☎ nie je zachová-
vané ako ✝ty☎.5 

V tomto postoji mnohí prece✟ujú zov✟aj✞ok a ✁asto stoto✂✟ujú krás-
nu tvár, ✁i výzor druhého s krásnou povahou. Samozrejme aj zov✟aj✞ok 
je dôle✂itou sú✁as✄ou harmonického vz✄ahu, nie v✞ak dominantnou. Ak 
hovoríme výhradne o vonkaj✞ej kráse ✁loveka, znamená to ✝nielen ✂e 
nemô✂eme ni✁ poveda✄ o jeho duchovnosti, ale zárove✟, ✂e sme sa 
o jeho duchovnos✄ nezaujímali ✡ preto✂e jeho duchovnosti neprikladá-
me vôbec ✂iadnu váhu.☎6  

 
Sexualita ako prostriedok uspokojenia 
Zvecnené chápanie druhého priamo súvisí s chápaním hodnoty se-

xuality, ktorá sa stáva oby✁ajným prostriedkom uspokojenia. V takom 

                                                 
3 HEWSTONE, M. - STROEBE, W.: Sociální psychologie. Praha : Portál, 2006, s. 437. 
4 PECK, M. S.: Nevy☛lapanou cestou. Praha : Argo, 1996, s. 72. 
5 Porov. MARCEL, G.: P☞ítomnost a nesmrtelnost. Praha : Mladá fronta, 1998, s. 22. 
6 FRANKL, V. E.: Léka☞ská pé✌e o du☛i, s. 131. 
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prípade partner neh✁adá osobu druhého, ale dáva prednos✂ nejakému 
typu. Pod✁a Viktora Frankla zo strany mu✄a je to istý ✄enský typ. ☎ena, 
ktorú je mo✄né ma✆, ktorá je vlastníctvom bez jej jedine✝nosti a bez 
vlastnej hodnoty. V erotike ✞uteká pred záväznos✂ou skuto✝nej lásky, 
pred pocitom skuto✝ného spojenia s partnerom, pred zodpovednos✂ou, 
ktorá v takomto spojení spo✝íva.✟7 Pod✁a psychologických výskumov 
mu✄i, viac ako ✄eny, kladú vä✝✠í dôraz na pekný vzh✁ad a mlados✂ ✄e-
ny.8 Tento zvy✝ajný postoj mu✄a vystihol aj Bernard Russel slovami: 
✞☎ena chce milova✂ mu✄a pre jeho charakter, mu✄ chce milova✂ ✄enu 
pre jej výzor.✟9 Vo✝i takémuto neosobnému typu ✄eny nemô✄e existova✂ 
ani osobná láska a vernos✂. Preto sú neosobné vz✂ahy zna✝ne pozna✝e-
né promiskuitným správaním, ktoré preva✄uje u mu✄ov. Psychologické 
výskumy potvrdzujú, ✄e pre mu✄ov je prijatie intímneho návrhu 
s cudzou ✄enou prijate✁nej✠ie ako pre ✄enu. Musia ma✂ v✠ak istotu, ✄e 
ich správanie nebude ma✂ ✄iadne dôsledky a nebudú ho doprevádza✂ 
✄iadne riziká.10 Podstata vernosti v✠ak spo✝íva v tom, ✄e, partner ✞ne-
cháva stranou✟ v✠etkých ostatných. Sebou zaujatý ✝lovek nikdy nepo-
chopí, ✄e vernos✂ nie je sebazáporom, ale prirodzeným dôsledkom lás-
ky. Milujúci o vernosti ve✁mi nepremý✠✁a, preto✄e pre✡ milova✂ a by✂ 
verný je to isté. ☛ím je láska zrel✠ia a viac o✝is✂ovaná, tým je vernej✠ia. 

Vo vlastníckom postoji, hovorí Frankl, je zvecnené vnímanie erotiky 
rovnako na strane mu✄a ako aj ✄eny. Mu✄ mô✄e ✄enu, ktorú ✞vlastní✟, 
vymeni✂ za druhú, ako nejakú vec, ktorú má. Preto sa ✄ena sna✄í skry✂ 
v✠etko osobné, aby tým mu✄a neza✂a✄ovala, prípadne neodradila. Sna✄í 
sa reprezentova✂ typ, ktorému mu✄ dáva prednos✂. Predhá✡a sa 
v starostlivosti o svoj zov✡aj✠ok, aby bola ✞braná✟ ako príslu✠ní✝ka svoj-
ho druhu, a preto dáva do popredia svoju telesnos✂ v jej neosobnom 
charaktere, pod✁a typu, ktorý je práve v móde, ktorý je atraktívny, ktorý 
sa nosí. Tetovania a iné ozna✝ovania ko✄e, pre mu✄a na atraktívnych 
✝astiach tela, majú tento zámer ☞ zvý✠i✂ svoju atraktivitu. Namiesto toho, 
aby nejaký typ vytvárala, uspokojuje sa s tým, ✄e nejaký typ predstavu-
je. Nikdy nedáva seba samu, nikdy nedáva s láskou svoje Ja.11 Oddaná 
mu✄ovi v jeho prianiach mu dáva, ✝o on chce ✞ma✂✟. ✞Toto je rie✠enie 
pre mu✄ov, ktorým sú ✄eny k dispozícii na rôzne ú✝ely. Pre ✄enu je to 
poní✄enie, mu✄ sa tým prie✝i ✁udskosti a oboch to pripravuje 
o dôstojnos✂.✟12 Pre mu✄a je potom sex iba prostriedkom konzumu 

                                                 
7 FRANKL, V. E.: Léka✌ská pé✍e o du✎i, s. 131. 
8 Porov. HEWSTONE, M. - STROEBE, W.: Sociální psychologie, s. 63. 
9 MRÁZ, M.: Etika - základné a ✎peciálne problémy. Trnava : FHTU, 2001, s. 84. 
10 Porov. HEWSTONE, M. - STROEBE, W.: Sociální psychologie, s. 63. 
11 Porov. FRANKL, V. E.: Léka✌ská pé✍e o du✎i, s. 132. 
12 JASPERS, K.: Malá ✎kola filozofického myslenia. Bratislava : Kalligram, 2002, s. 127. 
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a príle✁itos✂ou na uplatnenie svojej moci nad ✁enou, ktorej hodnota je 
zredukovaná na sexuálny objekt.13 

Jeden pred druhým sa sna✁ia skry✂ svoje vnútro, preto✁e sa obávajú 
neprijatia. Hrajú roly, v ktorých prezentujú falo✄nú úprimnos✂ a falo✄né 
priate☎stvo. To ich núti neustále skúma✂ svoju pozíciu vo vz✂ahu. Tento 
opar nedôvery v nich rozleptáva zmysel pre skuto✆ný hlboký vz✂ah 
a lásku. 

Hoci sexuálna revolúcia, ktorá zrelativizovala mnohé tradi✆né hod-
noty, vyrástla na podhubí akéhosi spolo✆enského tabu, nepriniesla to, 
✆o od nej ☎udia o✆akávali. Jacob Needleman to skon✄tatoval výrokom: 
✝Spolo✆enská a sexuálna revolúcia dvadsiateho storo✆ia nám ukázala, ✁e 
uvo☎nenie man✁elských zákonov a zvyklostí iba nahradilo jedno utrpe-
nie druhým. Vidíme, ✁e na✄ím ✁ivotom nepriná✄a ✁iadne ✄✂astie, ke✞ 
milujeme kohoko☎vek a kedyko☎vek chceme a zväzok opú✄✂ame hne✞ 
ako k tomu pocítime popud.✟14 

✝Namiesto, aby sa mu✁ a ✁ena vzájomne h☎adali, a tak na✄li seba 
samých tým, ✁e by na✄li tú jedine✆nos✂, jednorázovos✂, ktorá jediná robí 
druhého milovania hodným a vlastný ✁ivot hodným ✁ivota, vyjdú obaja 
naprázdno.✟15 Mô✁u dôjs✂ k uspokojeniu, ale nie k trvalej radosti 
z milujúceho vz✂ahu. Tam, kde chýba ✄✂astie z lásky, je táto absencia 
nahrádzaná kvalitou a kvantitou sexuálnych pô✁itkov. 

Sexualita sa tak mô✁e sta✂ aj únikom pred realitou ✁ivota a vlastnej 
existencie. Yalom pí✄e, ✁e sex je ✝silným opevnením proti vedomiu slo-
body i úzkosti zo slobody, preto✁e ke✞ sme v zajatí sexu, tak nemáme 
vôbec ✁iadne tu✄enie o tom, ✁e vytvárame svoj svet.✟16 V tej chvíli sme 
ovládnutí vonkaj✄ou silou. Pod☎a Pecka v súvislosti s pre✁ívaným sexom 
dochádza, podobne ako pri za☎úbenosti, k istému zrúteniu hraníc ega. 
Ako pí✄e: ✝Mô✁eme na sekundu úplne zabudnú✂, kto sme, strati✂ 
z doh☎adu svoje ✝ja✟, nevedie✂ o ✆ase a priestore, by✂ mimo seba, ocitnú✂ 
sa v inom svete. Mô✁eme splynú✂ s vesmírom, ale len na okamih.✟17 

✠ím menej je ✆lovek ✝ob✄✂astnený✟, tým viac musí by✂ uspokojený 
jeho pud. Zá✁itok nahrádza vz✂ah. ✝Sexualita sa tak mô✁e sta✂ tragickým 
uspokojovaním rozdelenia v osobe. Tragickým uspokojovaním tela, 
ktoré nedoká✁e tvori✂ sú✆as✂ bytosti, ktorú tú✁i milova✂. Tragickým 
uspokojovaním psychiky, ktorá sa nedoká✁e integrova✂ do identity 
osobnosti, preto✁e je presved✆ená, ✁e k tomu, aby sa zachránila, sa musí 
podrobi✂ vlastnému egoizmu.✟18  

 

                                                 
13 Porov. BAGGIO, A. M.: Eros, sila lásky. Bratislava : Nové mesto, 1993, s. 36. 
14 NEEDLEMAN, J.: Malá kní✡ka o lásce. Praha : Nakladatelství dybbuk, 2002, s. 30 ☛ 31. 
15 FRANKL, V. E.: Léka☞ská pé✌e o du✍i, s. 133. 
16 YALOM, I. D.: Existenciální psychoterapie. Praha : Portál, 2006, s. 390. 
17 PECK, M. S.: Nevy✍lapanou cestou, s. 80. 
18 AVERINCEV, S. S. - RUPNIK, M. I.: Adamo e il suo costato. Roma : Lipa, 1998, s. 23. 
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Diferencia uspokojenia a lásky 
Medzi partnermi, ktorí sú upriamení len na vlastné uspokojenie, sa 

nikdy nerozvinie jednota a skuto✁ná láska, ktorá h✂adá druhého. Ostanú 
si navzájom cudzí, ka✄dý vo vlastnej uzavretosti. ☎Bolo by mo✄né pove-
da✆, ✄e tu ide o isté zdie✂anie (communication) bez zdie✂anej spoluprí-
tomnosti (communion), a ✄e práve preto je komunikácia nereálna. Dru-
hý po✁uje slová, ktoré hovorím, ale nepo✁uje m✝a.✞19 Podobne sa vyjad-
ril Erich Fromm o pohlavnej prí✆a✄livosti, ktorá ☎vyvoláva na okam✄ik 
ilúziu spojenia, ale bez lásky vedie takéto ☎spojenie✞ k tomu, ✄e dvaja 
cudzí ✂udia zostanú rovnako vzdialení, ako boli predtým ✟ niekedy sa 
pred sebou hanbia alebo sa dokonca nenávidia, preto✄e ke✠ ilúzia pre-
jde, cítia svoje odcudzenie rovnako výrazne ako pred tým.✞20  

V tomto prípade by zamilovaným pomohol aj ☎dvojník✞. Niekto, kto 
by druhého nahradil, v nádeji, ✄e ten druhý ako ☎✠al✡í✞ bude tým, kto 
vyrie✡i ich samotu. A tak sa nový partner dostáva opä✆ do pozície typu, 
ktorý je mo✄no trochu iný ako bol predchádzajúci, ✁o mô✄e by✆ prí✆a✄li-
vé, ale je predsa len typom.  

Striedanie partnerov ich tak uzatvára stále viac do seba. Strácajú 
schopnos✆ dôvery vo✁i druhej osobe, s ktorou zdie✂ajú intímny ✄ivot 
a tak sa prepadávajú do stále vä✁✡ej osamelosti. Únik v násobení sexu-
álneho pô✄itku len ve✂mi zdanlivo oddiali túto samotu a pocity prázdno-
ty zo vz✆ahu, do ktorého sú ponorení. Dochádza síce k uspokojeniu, ale 
k zlému uspokojeniu. Ostávajú frustrovaní, ✁o sa premietne na pocite 
nevery v skuto✁ný láskyplný vz✆ah. 

Je to ve✂ká dilema, preto✄e v skúsenosti sexuálnej lásky nie je len 
rozmer darovania, ale aj prijímania. Av✡ak reálna skúsenos✆ ka✄dého 
z nás s vlastnou zaujatos✆ou, nás upozor✝uje na to, ✄e vz✆ah, ak má by✆ 
vz✆ahom, nemô✄e osta✆ len v rovine prijímania. 

Postoj otvorenosti a lásky k druhému v✡ak neprichádza spontánne 
ako pocit z uspokojenia. Musíme na ✝om pracova✆ a neustále o✁is✆ova✆ 
na✡e predstavy a vnímanie hodnoty druhého. Ako hovorí Marcel: ☎Dru-
hý ako druhý existuje pre m✝a len nato✂ko, nako✂ko som vo✁i nemu 
otvorený. Otvorený som v✡ak vo✁i nemu len potia✂, pokia✂ prestanem 
tvori✆ so sebou samým istý kruh, do ktorého by som ur✁itým spôsobom 
zasadil druhého, ✁i skôr jeho pojem.✞21 

Preto je ve✂kým problémom, ak sa vo vzájomnom zbli✄ovaní dvaja 
zamilovaní ve✂mi rýchlo rozhodnú pre sexuálny ✄ivot. Vystavujú sa tým 
riziku ve✂kej odcudzenosti, preto✄e e✡te nenastalo vnútorné spojenie, 
jedine vo svetle ktorého doká✄u oceni✆ celkovú hodnotu sexuálneho 
spojenia. Obaja ostanú uzavretí v sústredení sa na vlastné pocity 

                                                 
19 MARCEL, G.: P☛ítomnost a nesmrtelnost, s. 97. 
20 FROMM, E.: Um☞ní milovat. Praha : Nakladatelství Josefa ✌imona, 1997, s. 57. 
21 MARCEL, G.: P☛ítomnost a nesmrtelnost, s. 21. 
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a pô✁itok. A ke✂✁e duchovné puto e✄te nie je rozvinuté, alebo je na 
ve☎mi malej úrovni, preto✁e sa e✄te nemalo kedy rozvinú✆, po vzájom-
nom uspokojení, ako hovorí Viktor Frankl: ✝vyjdú obaja naprázdno✞22. 
A namiesto spojenia sa v ich vz✆ahu preh✟bi priepas✆.  

Ruský spisovate☎ Michail Michailovi✠ Pri✄vin napísal: ✝Krásou osud 
nadelil ✁enu, aby spo✠iatku získala mu✁a, preto✁e je mravné spojenie 
e✄te slabé. A ke✂ krása pominie, ☎udia sa majú radi, lebo sa zblí✁ili ich 
du✄e.✞23 Takéto zblí✁enie je v✄ak podmienené správnym postojom 
k druhému u✁ pred za✠iatkom rozvíjajúceho sa vz✆ahu. 

 
Sexualita ako vyjadrenie lásky 
✝Láska je vzru✄ujúca práve svojou neprekonate☎nou dualitou bytostí; 

je to vz✆ah k nie✠omu, ✠o stále uniká. Vz✆ah, ktorý ipso facto inakos✆ 
neru✄í, ale uchováva. Druhý ako druhý tu nie je predmetom, ktorý si 
privlast✡ujeme alebo ktorý sa stáva nami. S✆ahuje sa naopak v✁dy spä✆ 
do svojho tajomstva.✞24 

Na tomto stojí aj telesný rozmer vz✆ahu, pri✠om telesnos✆ nie je cie-
☎om. V telesnosti je silné poku✄enie by✆ si druhým istý, ma✆ ho vo svojej 
moci, pripisova✆ telesnosti hodnotu, ktorú nemá, hodnotu ✝ve✠nosti✞. 
Skuto✠né stretnutie je otvorením sa neistote pre jeho prítomnos✆. 
V telesnosti sme síce postavení jeden pred druhého, ale e✄te nie prí-
tomní. 

Význam telesnosti tak smeruje k vyjadreniu prítomnosti, v ktorej sa 
dávame a ✠akáme na druhého. ✝Skuto✠ná láska osebe a pre seba nepo-
trebuje telesné ani k svojmu prebudeniu, ani k svojmu naplneniu; ale 
pou✁íva telesné vzh☎adom k obom... Pre skuto✠ne milujúceho zostáva 
telesný, sexuálny vz✆ah výrazovým prostriedkom jeho stavu duchovné-
ho, ktorým jeho láska vlastne je, a ako výrazový prostriedok dosahuje 
svojho ☎udského posvätenia a✁ láskou ako duchovným aktom, ktorý ju 
nesie.✞25 Láska teda nezávisí od telesnosti, ani nie je na ✡u odkázaná 
v tom zmysle, ✁eby telesnos✆ bola jej základom, ale telesnos✆ou milujúci 
vyjadruje svoju lásku k druhému.  

V tomto zmysle je mo✁né chápa✆ telesnos✆ ako re✠, ✠i dialóg h☎ada-
nia a darovania, nie vyu✁ívania. Pre Lévinasa láskanie v pohladení ide 
za hranice samotného dotyku. ✝Pri pohladení sa toho, ✠o láskame vlast-
ne nedotýkame. Nevyh☎adávame tým hebkos✆ alebo teplo ruky, ktorá je 
pri kontakte ponúknutá. Esenciu pohladenia ustanovuje tú✁ba pohladi✆ 
práve preto, ✁e hladenie nevie, ✠o h☎adá. Toto ✝nevedie✆✞, tento funda-

                                                 
22 FRANKL, V. E.: Léka☛ská pé☞e o du✌i, s. 133. 
23 PRI✍VIN, M. M.: Skoro ka✎dá láska sa za☞ína rajom... Pre✏ov : Vydavate✑stvo Michala 
Va✏ka, 2002, s. 31. 
24 LÉVINAS, E.: Etika a nekone☞no, s. 173. 
25 FRANKL, V. E.: Léka☛ská pé☞e o du✌i, s. 129. 
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mentálny zmätok je v ✁om to najhlavnej✂ie. Láskanie je akoby hra 
s nie✄ím, ✄o uniká, hra celkom nezámerná a neplánovaná; nie je to hra 
s nie✄ím, ✄o sa mô☎e sta✆ na✂im a nami, ale s nie✄ím iným, v☎dy iným, 
v☎dy neprístupným, v☎dy s nie✄ím, ✄o má prís✆.✝26 

Sexualita potom dostáva pre milujúcich novú hodnotu a rozmer cez 
neustále zbli☎ovanie sa ich du✂í. Je viac ako len oby✄ajnou sexualitou 
a to v tom zmysle, ☎e je výrazom snahy po láske. Potom doká☎u milujú-
ci ove✞a pln✂ie a radostnej✂ie pre☎i✆ toto telesné stretnutie a vzru✂enie, 
ako tí, ktorí milova✆ nedoká☎u.27 Neostali toti☎ len pri prirodzenej tele-
snej a citovej fascinácii. ✟Zmyslová skúsenos✆ tohto stretnutia potom 
nemô☎e vies✆ k pocitu sebesta✄nosti a k hrdosti nad vlastným výkonom, 
ale vyvoláva v✠a✄nos✆ a ochotu obdarova✆ partnera vernos✆ou.✝28 

Dostali sme sa tak k metafyzickému rozmeru sexuality, ktorý jediný 
mô☎e sexuálny vz✆ah privies✆ k hlb✂ej jednote. Skuto✄ná jednota je spätá 
s duchovným spoluzdie✞aním, ktoré spo✄íva vo vzájomnej prítomnosti, 
v ktorej sa ka☎dý stane stredom pre toho druhého. To neznamená ego-
izmus vo dvojici, ale skôr ú✄as✆ na vy✂✂ej realite, skrze ktorú mô☎u milu-
júci sa rozvíja✆ vlastné bytie. Buber hovorí: ✟Tak napríklad man☎elstvo sa 
nikdy neobrodí ni✄ím iným, ne☎ tým, z ✄oho pravé man☎elstvo v☎dy 
povstáva: tým, ☎e si dvaja ✞udia vzájomne zjavujú ✟Ty✝.✝29 Sú si navzájom 
darom. A☎ po prekro✄ení tohto bodu dostáva telesná jednota plný zmy-
sel a pohlavný akt sa mô☎e sta✆ prejavom hlb✂ej komunikácie.30 To zdô-
raz✁uje aj ✄eský teológ J. Dolista, ke✠ pí✂e, ☎e ✟Iba spirituálny prvok 
vedie man☎elov k telesnému zjednoteniu.✝31 To sa stáva vonkaj✂ou for-
mou duchovného puta, ktoré je podmienkou hlbokej personálnej intimi-
ty. Potom man☎elská jednota dostáva dynamický prvok, ktorý sa preja-
vuje v otvorenosti pre nový ☎ivot. Je to plodná jednota, ktorá neostáva 
uzavretá v kruhu dvojice, ale umo☎✁uje druhým by✆ ú✄astným na ich 
láske. Mô☎eme hovori✆ o plodnosti v duchovnom i telesnom zmysle, 
ke✠ sa personálna jednota, vyplývajúca z lásky, prejaví v prijatí die✆a✆a.32 

Preto sa pohlavný vz✆ah vzájomne milujúcich nevy✄erpáva po-
vrchne, v prechodnom dobrodru☎stve prítomného okamihu, ale zaväzu-
je a spája partnerov pre budúcnos✆. 

                                                 
26 LÉVINAS, E.: ✡as a jiné. Praha : Dauphin, 1997, s. 149. 
27 Porov. FRANKL, V. E.: V☛le ke smyslu. Brno : Cesta, 1997, s. 13 ☞ 14. 
28 ROTTER, H.: Sexualita a k✌es✍anská morálka. Praha : Vy✎ehrad, 2003, s. 15. 
29 BUBER, M.: JÁ a TY. Olomouc : Votobia, 1995, s. 39. 
30 Porov. BAGGIO, A. M.: Eros, sila lásky, s. 66. 
31 POLIVKA, J. - DOLISTA, J. - D✏ÍMAL, L.: Povídání o man✑elství. Kostelní Vyd✒í : Kar-
melitánske nakladatelství, 1999, s. 108. 
32 Porov. BLONDEL, M.: Logika ✓inu. Svitavy : Trinitas, 2001, s. 29. 
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Záver 
V konzumne zameranej spolo✁nosti dochádza k premene vzájom-

ných medzi✂udských vz✄ahov smerom k predmetnému chápaniu, ktoré 
sa prejavuje v redukcii ✁loveka na objekt záujmu pod✂a princípu utilita-
rizmu alebo hedonizmu. Zvlá☎✄ tento trend zasahuje oblas✄ sexuality, 
ktorá sa mô✆e ✂ahko sta✄ prostriedkom uspokojenia bez hlb☎ieho lásky-
plného vyjadrenia, ✁o v kone✁nom dôsledku prehlbuje vzájomné odcu-
dzenie sa partnerov. Sexualita sa v☎ak mô✆e sta✄ aj prostriedkom zblí✆e-
nia vtedy, ke✝ dvaja milujúci vstupujú do vz✄ahu s postojom zodpoved-
nosti a úcty vo✁i jedine✁nej hodnote druhého partnera. Táto jedine✁nos✄ 
odkazuje na duchovný rozmer ✂udskej osoby, pre ktorú, ak vníma vz✄ah 
skrze vy☎☎ie hodnoty, je aj telesný zá✆itok prejavom láskyplnej komuni-
kácie. 

 
 
Zoznam pou✞itej literatúry 
 

AVERINCEV, Sergej S. - RUPNIK, Marko I.: Adamo e il suo costato. Roma 
: Lipa, 1998. 

BAGGIO, Antonio M.: Eros, sila lásky. Bratislava : Nové mesto, 1993. 
BLONDEL, Maurice: Logika ✟inu. Svitavy : Trinitas, 2001. 
BUBER, Martin: JÁ a TY. Olomouc : Votobia, 1995. 
FRANKL, Viktor E.: Léka✠ská pé✟e o du✡i. Brno : Cesta, 1996. 
FRANKL, Viktor E.: V☛le ke smyslu. Brno : Cesta, 1997.  
FROMM, Erich: Um☞ní milovat. Praha : Nakladatelství Josefa ✌imona, 1997.  
HEWSTONE, Miles - STROEBE, Wolfgang: Sociální psychologie. Praha : 

Portál, 2006. 
JASPERS, Karl: Malá ✡kola filozofického myslenia. Bratislava : Kalligram, 

2002.  
LÉVINAS, Emmanuel: ✍as a jiné. Praha : Dauphin, 1997.  
LÉVINAS, Emmanuel: Etika a nekone✟no. Praha : Oikoymenh, 1994. 
MARCEL, Gabriel: P✠ítomnost a nesmrtelnost. Praha : Mladá fronta, 1998. 
MRÁZ, Marián: Etika - základné a ✡peciálne problémy. Trnava : FHTU, 2001. 
NEEDLEMAN, Jacob: Malá kní✎ka o lásce. Praha : Nakladatelství 

Dybbuk, 2002. 
PECK, M. Scott: Nevy✡lapanou cestou. Praha : Argo, 1996. 
POLIVKA, Jan - DOLISTA, Josef - D✏ÍMAL, Ludvík: Povídání 

o man✎elství. Kostelní Vyd✑í : Karmelitánske nakladatelství, 1999. 
PRI✌VIN, Michail M.: Skoro ka✎dá láska sa za✟ína rajom... Pre☎ov : Vy-

davate✂stvo Michala Va☎ka, 2002. 
ROTTER, Hans: Sexualita a k✠es✒anská morálka. Praha : Vy☎ehrad, 2003.  
YALOM, Irvin D.: Existenciální psychoterapie. Praha : Portál, 2006. 

 


