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Zcela zvláštní zkušenost lásky spočívá ve vzájemné přitažlivosti pohlaví. Právem se 
říká, že dějiny vztahů mezi mužem a ženou jsou staré jako svět sám. Latinské slovo 
sexus označující pohlaví, odvozené od secare, znamená sekat, dělit (německé slovo 
„ságen“, řezat, pochází ze stejného kořene). Ve čtvrté ze sedmi promluv o lásce v 
Platonově Hostině mluví Aristofanes o tom, jak Zeus původně jednopohlavního 
člověka kdysi rozťal na dva díly, ze strachu, že by se lidé mohli stát příliš silnými a 
zpochybnit jeho moc. Divide et impera, rozděl a panuj, říkalo se později u Římanů, 
kteří z tohoto hesla učinili zásadu své vlády. Řecká báje vypráví, že původní člověk, 
než ho Zeus rozťal vedví, byl muž a žena v jednom. Tito dvoupohlavní lidé měli, jak se 
praví v Hostině ,zpupnou mysl a hrozilo nebezpečí, že vystoupí na Olymp, aby napadli 
bohy. Rozdělením na dvě pohlaví Zeus lidi oslabil: už se dále nemohli „rouhat“, 
zvláště když každý díl byl plně zaměstnán hledáním své ztracené poloviny, aby se s ní 
opět spojil!  
       Tato krásná báje vyjadřuje jednu základní pravdu o vývoji člověka a lásky; tato 
pravda je jen jiným - totiž řeckým - zápisem toho, co lze najít také v Bibli. Zde se píše: 
„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, muže a 
ženu je stvořil .“ Stvořil-li Bůh člověka k obrazu svému, může to znamenat jen to, že 
ho stvořil jako dokonalou, úplnou bytost. Neboť Bůh je dokonalost, a tvoří-li člověka 
podle svého obrazu, může ho stvořit jen jako celistvost: totiž muže i ženu v jednom, 
nikoli jako muže či ženu. Hebrejský text by byl přesněji reprodukován slovy „Bůh 
stvořil člověka jako muže a ženu v jednom“. Také obraz toho, jak teprve později 
dochází k oddělení Evy z Adamova žebra, hezkým způsobem znázorňuje, že člověk se 
teprve později stal buď jen mužem, nebo jen ženou. Z původní jednoty Adama se staly 
dva různé, navzájem oddělené druhy člověka, které se od těch dob vzájemně hledají. 
Původním biblickým Adamem nemůže být tedy v žádném případě míněn muž, nýbrž 
původní žensko- mužský člověk. 
       Vývoj dlouhých dějin lásky mezi ženou a mužem představuje od oddělení pohlaví 
vývoj člověka vůbec. Chápat evoluci znamená chápat také to, jak se časem mění vztah 
mezi mužem a ženou. V této dlouhé historii lze rozlišovat tři hlavní úseky: 
 Na počátku byla jednota: hermafroditní, androgynní Adam (z řeckého anér, 
andrós = muž; gyné = žena), který byl mužem i ženou v jednom. 
 Druhý stupeň, na němž se nacházíme dodnes, vzniká oddělením pohlaví, 
rozdělením lidství na mužskou a ženskou polovinu, na muže a ženy. 
 Třetím stupněm, představujícím cíl všeho vývoje, je pozvolné znovuspojování 
mužství a ženství v každém člověku. Vývoj usiluje o sjednocení obou vzájemně se 
hledajících polovin na vyšší úrovni; vyšší v tom smyslu, že jí člověk dosáhne 
svobodně. 
 
Smysl oddělení pohlaví spočívá v tom, že každé polovině bylo dáno za úkol osvojit si 
druhou stranu ve svobodném úsilí. O to, co vlastní od přírody, nemůže člověk 
svobodně usilovat; čím již člověk je, tím se už nemůže stát. A co činí člověka 
šťastnějším: něčím být, nebo se něčím stávat? Jakkoli úžasně to možná zní: usilovat o 
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něco krásného činí člověku mnohem větší radost, než všechno, čeho již dosáhl. Stačí 
si vzpomenout na lidský životopis: Každý mladý člověk by chtěl stárnout, nikdo však 
nechce být starý. Proto bývají „senioři“ zdvořile označováni za „starší lidi“, nikoli za 
staré, protože „starší“ nezní tak staře jako „starý“! To vše má říci jen jedno: Stávání 
se, usilování, spění k něčemu je člověku nejvyšším štěstím. A o něco usilovat 
neznamená nic jiného, než milovat to. Tak i láska mezi mužem a ženou je nikdy 
neustávajícím spěním k sobě, hledáním se a toužením po sobě navzájem. Smyslem 
oddělení pohlaví je jejich vzájemná láska, usilování o nové sjednocení. 
       Budeme-li se ptát dále, proč nám činí větší radost o něco usilovat, než vše, co již máme, 
může odpověď znít jen takto: V usilování, v hledání prožívá člověk v nejvyšší míře svou 
svobodu, svou tvořivou fantazii, svobodné rozvinutí svých nejlepších sil, především sil lásky. 
Zda a jak usiluje, oč usiluje, to závisí zcela na jeho vynalézavosti. V tom, co již má, čím se již 
stal, je mnohem menší možnost iniciativy. Jen v úsilí o něco nového se člověk cítí zcela 
svobodný. Z jiné strany zde přichází na skutečnost, že milovat a být svobodný je v podstatě 
jedno a totéž. Obojí dohromady dělá člověka šťastným. 


