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Všudypřítomná sexualita a lidské vztahy

Motto:

Stojí Američan, Rus a Čech u Niagarských vodopádů. Pánové, říká Američan, to 
je nádhera, já bych tady postavil hrozně velké rekreační centrum, které by 
poskytovalo služby všem Američanům. Tavárišti, říká Rus, je to nádhera, já 
bych tady postavil hrozně velkou hydrocentrálu, která by zásobovala elektrikou 
polovinu Ruska. Chlapi, říká Čech, já bych souložil...

 

Tento úvod začal vznikat koncem července roku devatenáctistého 
devadesátého sedmého v srdci Moravského Slovácka v Uherském Hradišti. Proč 
ten místopis? Jen si vzpomeňte, v tu dobu, po čem jste nejvíce “toužili“ 
v televizi? Po erotice...? Myslím, že nikoliv. Tehdejším magnetem byly stoleté 
záplavy. Uherské Hradiště bylo zaplaveno ze čtyř pětin. Voda dosahovala 
padesáti centimetrů až skoro tří metrů. Domů jsem se brodil po prsa ve vodě a 
do poradny se dalo jen doplavat. Celým zatopeným městem se táhl násep se 
železnicí, která zůstala suchá. Vzniklo povodňové korzo, po kterém se 
pohybovaly stovky lidiček. Občas jsem se vmísil mezi ně a poslouchal, hleděl 
na vodu a poslouchal...

“Představ si, všechny z domu evakuovali, zůstali jsme tam sami a dívali se, jak 
voda stoupá k bytu. Nešla voda, elektrika ani plyn, večer byl tajemný až 
hrůzostrašný. Tak jsme se k sobě tiskli, až... Dlouho jsem nezažila takové 
milování.“ (mladá žena kolem třicítky mladé ženě taky tak nějak) “Jak se tak 
dívám na ten proud, není to vzrušující?“ (tiskne se hodně intimně kterýsi na 
kterousi). “Lidi, běžte dopředu, máte přednost, my jsme tu už podruhé.“ 
(důchodci ve frontě na řadu dobrot zdarma!). “Jé, vy už se vracíte? Stavte se 
pak u nás, humanitární středisko je už zavřené, donesl jsem si vodu, mléko, 
piškoty a tak, děti to budou potřebovat.“ (starší muž manželům s dětmi, kteří 
se brodí vodou k paneláku a hledí na muže jak “tele na nové vrata“, zjevně 
šokování jeho lidskostí).

I v tak dramatické situaci (nebo právě proto?), kdy lidé přemýšlí, budou-li 
muset zcela zlikvidovat jen sklepy nebo i celý byt, je to tady. Motá se to kolem 
nás a v nás. Prostupuje to celou naší komunikací. Tož, řečeno po našem, 
pojďme se na to podívat trochu zblízka. Očima mnohýma a různýma. Témat 
máme dost, přístupů také. Humor, pomáhání, člověk, problémy, podnikatelé a 
výchova na straně jedné a třeba psychoanalýza, skupinová psychoterapie, 
pedagogika, biologická medicína, systemický přístup, sexuologie, estetika, 
psychologie, etika a psychiatrie na straně druhé. Dosti kombinací, variací a 
permutací k tomu, aby tato kniha mohla být, řečeno slovy Milana Bouchala, 
zážitkem, úlevou, oporou i provokací. Většina příspěvků, které tvoří publikaci 
Sex a lidské vztahy humorně i vážně, odezněla na VII. konferenci O sexualitě 
a partnerských vztazích v dubnu 1997 v Uherském Hradišti, některé na 
předcházející. Účastníkům konference tato kniha poslouží jako sborník.


