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Josef a sexuchtivá Putifarka
Starořecká žena: Bez duše a individuality
Sapfó (7./6. stol.): Ženská pederastie?
Čarodějnické procesy (13.-21. stol.):

universální antropol. fenomén (Bloch)
Paracelsus (16. stol.): žena blíže přírodě 

než muž…více pudová?
Charles Darwin (19. stol.): morální 

nevraživost vůči perverzím až novodobým 
fenoménem…potlačený pud…výbuch jinde





- Ivan Bloch (1872-1922, otec sexuologie)
- Medicín. pohled na aberace neúplný
- Perverze člověku vlastní, proměnná potřeba
- Perverze byly, jsou a budou - vždy a všude, i 

tak jsou menšinovým chováním
- Velký podíl perv. žen u přírodních národů
- První depatologizační pohled, normalizace 

patologií?
- Bloch, Werner von Siemens (19. stol.): 

novější kultury nejsou zkaženější



 Loth a jeho dcery, Joachim Wteawel, 1595: Útěk ze 
Sodomy, nadržené dcery obtěžkány opitým tatíkem



 Freud (19./20. stol.): Každý jedinec má v rámci 
svého sex. repertoáru nějaký perv. prvek

 I. Bloch, H. Ellis, P. Bartels (19./20. stol.): Žena 
je více vzrušivá…proto aberace?

 H. Ellis: Žena rafinovaně sadistická
 Bloch: Aberace již v dětském věku…proto 

vrozené?
 Ploß-Bartels: Das Weib in der Natur- und 

Völkerkunde (1884): Tichomořský ostrov 
Ponapé: Ženský cunnilingus, perv. fantazie, 
chlapci od 7 let bez 1 varlete - povolnější 





„Po čem toužíme my evropští lidé? Po 
pohybu, vzrušení. Co pociťujeme? Puzení, 
iluze, mýlku. Není čas na klidnou, trvalou 
lásku, na prohloubení citů. Na kulturu 
srdce.“ (Joseph Guislain, 1854)

„Doufám, že lékaři uvítají v ne příliš daleké 
budoucnosti spojení s folkloristy a etnology 
na podporu vědy.“ (Friedrich Krauß 1908, rakouský 
etnolog, sexuolog a slavista) 



Lat. deviare – z cesty vybočující
Sexualita dětí?
Sexualita handicapovaných?
Sexualita ve stáří?...
…a teď to proklaté sexuální sebeurčení…





John Money: Sexuální orientace 
vrozená…sexualita tedy osudem?

Rüdiger Lautmann: „Každá sexuální 
kultura absorbuje impulzy z přírody tak, jak 
jim rozumí a tyto pak přetváří ve vlastni 
skripta a scénáře…Příroda k nám mluví, 
ano, ale řečí naší kultury.“ 

George Caputo (i Freud): Sex. 
restriktivita př. úm. komplexnosti kultury



George Murdoch: Srovnání 250 kultur…
…incest takměř všude zakázán…vrozená 

forma „aberantního“ sexu?
Robert Stoller: Perversní chování -

sexualizované řešení problémů, či emoční 
msta za křivdy způsobené v dětství

Deviace - výraz druhu lásky?
Pat Caplan: Systém pohlaví-sexualita: 

rigidní normy, ale i nesčetné kombinace 
vzorců chování…





Michele Foucault: Oč nám v náhledu na 
parafilie běží? O boj proti sexualitě nebo o její 
kontrolu?...Ani o jedno, nýbrž o tvorbu 
sexuality jako takové.

Gunter Schmidt: Perverze na ústupu…
…sexuální sebeurčení: morálně dovoleno 

vše, na čem se jednotlivec, pár či skupina 
shodne…NEBO platí stále: 

 „Průměrný, normální člověk je jedním ze 
záchytných bodů, vědecky a morálně, že?“ 
(Adolphe Quetelet, belgický statistik, 1835)



Mädchensexualität – sexualita dívek, 
vygooglováno 847 odkazů

Jungensexualität – sexualita chlapců, 
vygooglováno 8 180 odkazů



Aktuální výzkumy u dívek do 21 let
25-50 %: vaginální či anální penetrace 

oběti
Přes 50 %: orální sex
20 až 50 %: fyzické či psychické násilí 
Přes 60 %: více než jedna oběť
Páchají své činy samy, z vlastní iniciativy
Prům. věk oběti: 6 let, lehká převaha obětí 

ženského pohlaví



Fragonard: Vodní trysky (parodie na oblíbený 
klystýr), 18. století



Stejná míra násilí jako chlapci
Stejně silné sexuální fantazie
Popírají a bagatelizují své činy
Moc, pomsta, agrese, žárlivost, sexuální 

vzrušení: sekundární faktor
Zdatněji než chlapci manipulují svým okolím
Zvýšený výskyt posttraumatické stresové 

poruchy, ale sebepoškozování jako magnet 
pozornosti, ne jako ventil

Oběti vždy pachatelce známé osoby



Dívky od 6 do 14 let:
Ospravedlňování svou minulou rolí oběti:

„Udělala jsem to, protože mě XY zneužíval.“
Absence či deaktivace empatie
Svalování viny na oběť:

„To dítě se mi nabízelo, chtělo, abych to 
udělala.”
„To dítě se u toho bavilo, smálo se.“

Argumentování láskou k oběti
Péče o budoucí oběť často předstupněm 

zneužívání



Zuřící Medea, 
Euegéne Delacroix, 
1862:
Z žárlivosti zavraždila
Medea Kreona, 
jeho dceru a její děti.



3 dimenze sexuálních poruch:
Dimenze vztahová – voyerismus, 

exhibicionismus, pedofilie,…dimenze 
„mužská“ – vnější genitál

Dimenze chuti – hypersexulita, asexualita, 
poruchy erekce, vaginismus,…společná 
dimenze  

Dimenze reprodukční – dimenze „ženská“ 
– vnitřní genitál



1.1 Neuroticko-kompenzační, desintegr. 
mateř. pud – dítě za každou cenu

1.2 Domnělé těhotenství
2.1 Popřené těhotenství
 2.1.1. Nepostřehnuté, na vědomě úrovni 

se nevyskytující těhotenství
 2.1.2. Utajené, ale vědomím a tělesně 

vnímané těhotenství



2.2 Serielní potraty
3.1 Zavržení, zanedbání, zneužití dítěte.
3.2 Zabití dítěte
3.3 Zneužití dítěte jako vlastní sebeobraz, 

sebenáhrada, tzv. aurorismus



Porodní bába a travička údajně až 2500 
dětí mazkýza Brinvilliers byla 1676 
mučena a popravena
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