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Podoby lásky 
Valentýna Koutníková 

 

Láska je věčné živé téma. Téma, které nás rozechvívá v každém věku. Je tak důležitá, 

že život bez ní nedává smysl, je prázdný. A vůbec není nadnesené, když se řekne, že láska 

patří k základním lidským potřebám. Přesto, nebo možná právě proto, ji vlastně nikdo 

nedokáže definovat tak, aby zachytil všechny podoby, nuance a odstíny, které jsou při 

prožívání lásky vnímatelné. 

Kolik knih a filmů se snažilo ukázat různé hloubky emocí, které láska rozehrává, kolik 

autorů hledalo nejvýstižnější slova, kolik stránek v encyklopediích shrnovalo nejnovější 

poznatky, aby vystihnuly, co láska je nebo není. Možná je to tak složité proto, že jsme každý 

jiný, žijeme v jiné době, v jiné zemi a kultuře, máme své sny a očekávání, jinak dáváme 

najevo své emoce a jinak je dokážeme přečíst. Spousta učenců všech možných oborů a všech 

dob, filosofové, psychologové, biologové, antropologové se snažili objasnit, co vlastně cítíme, 

když mluvíme o lásce, kdy, kde a jak vzniká, jak se rozvíjí, proč umírá nebo proč se dokáže 

proměnit v tak opačnou emoci, jako je nenávist. Ačkoli už dávno nevěříme tomu, že láska je 

projevem srdce, přesto se nám právě srdce silněji rozbuší, když je nablízku ten či ta, kdo v nás 

pocit touhy vzbuzuje. Přikláníme se sice k vizi, že náklonnost k druhému člověku, zvířeti, 

místu či věci není ničím jiným, než chemickou reakcí, přesto ale nejsme schopni, co přesně se 

děje v mozku zamilovaných, milovaných a milujících. 

Internet je plný definic a každý si možná dokáže vybrat to shrnutí, se kterým nějak 

sám souzní, např:  „Láska je silný, kladný, spíše trvalý vztah k jiné osobě, případně i ideji 

nebo věci. Mohou v ní být zastoupeny aspekty přitažlivosti (včetně přitažlivosti emoční a 
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sexuální), touhy, obdivu, nezištné náklonnosti a oddanosti až odevzdanost vůči druhému, vůči 

předmětu lásky.“ Asi nepotřebujeme znát přesné vědecké vysvětlení, jakýsi vulgárně 

materialistický popis chemické reakce, která tento námi zbožštělý cit prostě jen zdevalvuje. 

Máme-li někoho nebo něco rádi, bývá to bez výhrad. Natolik nás ten cit zaplaví, že snaha 

porozumět mu a vysvětlit ho není důležitá. Důležitou se stává jen ve chvíli, kdy po lásce 

toužíme, kdy se cítíme sami a souží nás samota. Kdy se cítíme méně hodnotní jen proto, že se 

nám to, čemu obecně říkáme láska, vyhýbá.  

Mluvíme-li o lásce, obvykle myslíme na lásku mezi lidmi, lásku interpersonální. Ale i 

s tou je potíž. Není jediná a není identická. Na jedné straně láska mateřská, na druhé 

partnerská. Jak odlišné polohy! Mateřská láska jako bezvýhradné přijetí potomka, který ať 

udělá cokoli, bude mít vždy otevřenou náruč své matky. Věřím, že jde o lásku, ve které právě 

matka je schopna pro své dítě největší oběti, dokáže se vzdát majetku, opustit partnera, 

obětovat orgán, je-li to třeba, nebo dokonce položit život. Nedokážu si představit, jak zničující 

muselo být rozhodnutí, které předestřela kniha Sofiina volba. Trvalé pocity viny, marnost, 

nelidská krutost... Matka by nikdy neměla koukat do hrobu svého dítěte, protože taková bolest 

je k nepřežití. Možná proto ji křesťanství popisuje jako bohem vysoce hodnocený cit – 

Abrahám a jeho syn Izák, Marie a Ježíš... Každá pieta připomíná nejen bolest, ale i sílu 

mateřské lásky. Myslím, že právě mateřská láska je v životě jedince nesmírně důležitá, 

protože právě ta nás naučí milovat, dávat najevo emoce, prožívat je a přenášet na druhé. 

Pokud se nám v životě dostalo dostatečné množství lásky už v dětství, jsme schopni tuto lásku 

dávat dál. Nedostatečný projev mateřské lásky, láska opičí, okázalá, chladně vypočítavá, 

zištná apod. nás poznamená na celý život. Budeme toužit, budeme chtít lásku vlastnit, ale 

nebudeme ji umět dávat. Pokud jsme v dětství museli o lásku matky soupeřit, pokud jsme si 

každé pohlazení a pochvalu museli těžce vydobýt, budeme lásku považovat za bojiště a o své 

místo na slunci budeme bojovat všemi prostředky i těmi málo vybíravými. Budeme žárlit a 

podvádět, despoticky ovládat a manipulovat, plazit se a vydírat. To už ale s láskou má jen 

pramálo společného. 

Za nejatraktivnější je považována láska milenecká. Tato láska s velkým L v nás začíná  

klíčit už ve velmi raném věku. Svého budoucího partnera vidíme v rodiči opačného pohlaví a 

také k jeho obrazu si obvykle partnera vybíráme. Každou pohádkou se naše představa 

životního partnera – prince, princezny – upřesňuje. V pubertě opouštíme pohádkové sny a 

nahradíme je idolem – oblíbeným zpěvákem, sportovce, umělcem... Racionálnější, ale přesto 

stejně platonická, bývá láska k nejobletovanějšímu spolužáku, učiteli, k někomu, kdo je 

ostatními uznáván a kdo se stává i naším vzorem, ačkoli může být stejně nedosažitelný, jako 



pohádkový princ na bílém koni. Nerozhoduje věk, ale názor okolí. Obecný ideál krásy dané 

doby. Fyzická přitažlivost se vyškrábe na první místo. Touha být v blízkosti, dotknout se... 

Romantické filmy ještě zvětší naši zvědavost a vybičují touhu. Proto v každé generaci znovu a 

znovu slzíme nad láskou Julie a Romea, promítáme sami sebe do novodobé Popelky z Pretty 

woman, sníme o vztahu, který překoná smrt (Duch) nebo nepřízeň rodičů jako v Hříšném 

tanci. Každá doba má své představitele ideálních partnerů, takže se sice neshodneme 

s babičkou že Valentýno nebo Oldřich Nový  jsou okouzlující, ani s maminkou, která jako o 

idolu mluví třeba o Lukáši Vaculíkovi, Bartoškovi nebo Geerovi. Časem sice oceníme kouzlo, 

krásu či mužnost filmových herců, ale porozhlédneme se spíše ve svém okolí. Láskou docela 

dlouho nazýváme zamilovanost. Nevidíme, neslyšíme... Onemocníme na několik týdnů či 

měsíců, nemluvíme o nikom jiném. snažíme se být blízko, dýchat stejný vzduch, věnovat se 

stejnému koníčku, jezdit stejným autobusem... Jenomže život běží rychleji a na velké city 

chybí čas. Možná i odvaha. Nevím. Dlouho jsem myslela, že zamilovanost patří pubertálnímu 

mládí, protože zamilovaný člověk se nechová racionálně. Teď už vím, že zamilovat se je 

možné v jakémkoli věku. Při své první školkové puse jsem byla totiž zamilovaná stejně 

intenzivně, jako později. Maminčina kamarádka hodiny vypravuje o NĚM a vůbec nevadí, že 

on ještě o jejích citech neví. Okouzlení tím druhým, pobláznění, euforie, blaženost, toužení, 

soužení, smutek... to všechno stejně intenzivně můžeme prožívat v patnácti jako v sedmdesáti 

třeba v domově důchodců. Zamilovanost nepřichází po špičkách, neobchází opatrně, udeří 

naplno. Neříkáme sice, že jde o lásku na první pohled nebo že se nám zapalují lýtka, ale 

mluvíme o tom, že přeskočila jiskra, ačkoli kdesi v koutku bychom připustili, že jde jen o 

chemickou reakci, že se poplašily hormony. 

Poplašené hormony se ale stejně nakonec unaví a zamilovanost začne vyprchávat. 

Může přerůst v lásku, přátelství, ale i v nenávist či lhostejnost. Okouzlení se vytratí, sexuální 

touha  nebo možná zvědavost pohasne. Dokonce i tehdy, pokud byla oboustranná. Někdy 

záleží na společných zájmech, jindy na vzdálenosti. Někdy se zamilovanost vytratí odlišnými 

představami o společné budoucnosti, jindy emociální nevyrovnaností partnerů. Do hry 

vstupuje rozum a snaha budoucí rodinu zabezpečit, tedy odpovědnost.  To je zřejmě i důvod, 

proč mnoho mladých rodin opustilo model patriarchální rodiny, proč neuvažuje o sňatku. 

Vztah přece nemůže navěky udržet papír s razítkem a společné příjmení. Vlastnímu obřadu 

předchází řada právnických aktů, které už tím, že do hry vstupuje úředník, nejsou banalitami, 

ale hodnotu vztahu opticky narušují. Budí dojem nedůvěry v partnera, v sílu lásky. 

Předmanželská smlouva. Jako by byt, auto nebo šekové knížky byly více, než hodnota vztahu. 



Jako by příjmení dítěte bylo pro jeho život klíčovým. Jako by byl otec lepším otcem jen proto, 

že dítě ponese jeho příjmení. 

Myslím, že ve fázi, kdy žena začne vážně uvažovat o rodině, ve fázi hanlivě lidově 

nazývané „hnízdění“, se výběr partnerů mění. Větší roli hraje rozum a ten obvykle nepreferuje 

jen vzhled. Výběr partnera je ovlivněn představou vhodného otce a  zajištěním budoucí 

rodiny. Najednou nejde o fyzickou přitažlivost, o to, jak budou „holky závidět“. Najednou se 

mluví o partnerství, o důvěře, toleranci, respektu, věrnosti... Najednou se do popředí dostává 

potřeba stát při sobě, vážit si jeden druhého, být si oporou. Z lásky jako hazardní hry
1
 chceme 

najednou vytvořit přístav jistoty. Jenže to nejde samo od sebe. Pravá láska se potřebuje utužit 

životními zkouškami, je třeba zjistit, jak se partner zachová v obtížných a náročných životních 

situacích, do jaké míry jsou jeho reakce pro nás akceptovatelné. A tak se stává, že se i mnoho 

dlouhodobých vztahů rozpadá. Jak říká klasik: „Zkazit se dá všechno. I velká láska.“
2
 Možná 

na vině byl špatný start, načasování, nebo se Amorova střela poněkud odchýlila a zasáhla toho 

nepravého, nebo trefila toho správného, ale partnerům chyběla tolerance, pochopení a hlavně 

snaha o lásku pečovat a problémy hned nevzdávat.  I nenaplněná láska je láska a měla by nás 

poučit. Ostatně podle Eduarda Basse: Nešťastná láska  není to nejhorší, to pravé neštěstí je 

nemilovat.“  Každé zklamání, a tedy i zklamání z nepříliš podařeného vztahu, se dá překonat. 

Možná, že na cestě je i nová láska. A možná k ní budeme přistupovat obezřetněji. 

Možná, že základní chybou v nenaplněném vztahu, mohlo být sebe podcenění, malá 

úcta k sobě, kterou pak automaticky převzal partner. Nějak se všichni naježíme a očekáváme 

super egoistu, když se řekne sebeláska. Není ale narcizmem, když máme rádi sami sebe 

alespoň do té míry, že se neničíme nevhodnou stravou, nesmyslnými sny a vizemi, které nám 

přinášejí jen zklamání a pocity viny. Láska k sobě je správná míra sebevědomí, sebeúcta, 

pozitivní naladění, odhad svých schopností a možností. Nemohu přece rozdávat lásku, když ji 

nemám. „Láska k sobě je asi obtížnější u žen, protože ony myslí víc na druhé než na sebe.
3
 

Možná ženy prožívají lásku jinak než muži, možná jsou ochotné více obětovat, ale podle 

básníka Jiřího Žáčka nejde jen o oběť, právě ženy vnášejí do lásky fantazii, tvořivost, 

rafinovanost a tím povyšují lásku na jedinečné dobrodružství, nejvyšší hru a snad i na umění. 

                                                 
1
 Neznámý autor, Motta o lásce in: citaty-motta-prislovi.cz/cit.4.2.2016/ dostupné z http:/www.citaty-motta-
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2
 Žáček, Jiří: Polibky a políčky aneb Zpropadené múzy, Ty, lásko, pozdravena buď, Nejmenší nezávislé 

nakladatelství, Praha 1994, ISBN 901526-1-9, str. 73 
3
 Žáček, Jiří: Polibky a políčky aneb Zpropadené múzy, Ty, lásko, pozdravena buď, Nejmenší nezávislé 

nakladatelství, Praha 1994, ISBN 901526-1-9, str. 76 

 

 

 



V rámci objektivity by bylo potřeba zmínit i lásku k předmětům, hodnotám, 

činnostem, ale také k moci nebo k vlasti, k rodnému kraji, domu, stejně tak, jako lásku 

k tomu, co je schopen člověk vyznávat: konkrétní náboženství, filozofie. Nemyslím tím 

chorobnou závislost  jako prožívají narkomani či alkoholici v určité fázi vývoje své nemoci, 

ani posedlost představovanou např. Moliérovým Harpagonem.  Za ušlechtilou a povznášející 

považujeme třeba lásku k hudbě, k výtvarnému umění, k mluvenému slovu, k mateřštině... 

Možná je to tím, že v nás odemyká hlubinu emocionality, kterou v běžném životě necháváme 

raději za sedmero západy. Možná je to láska, která nás naplňuje proto, abychom byli schopni 

rozdávat. Povznáší, ačkoli občas musíme obětovat kousek ze svého pohodlí, abychom se 

mohli přiblížit. Úplně jinak hodnotíme a prožíváme lásku ke zvířatům. Myslím, že Češi 

v počtu domácích mazlíčků, rozhodně pejsků, vedou evropský či dokonce celosvětový 

žebříček. Nejde jen o možnost pomazlení, čtyřnohý přítel potřebuje krmit, venčit, nárokuje si 

čas, ale projevuje radost z naší přítomnosti, která dokáže povzbudit. Není to tedy jednostranný 

cit, a dokonce má-li být trvalý, potřebuje starost a péči, jako láska mezilidská.  Marně se 

v lidovém úsloví neříká, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád ani lidi. 

Jsem přesvědčena, že láska je primární lidskou potřebou, že bychom ji v životě citelně 

postrádali, nebo dokonce bychom bez ní nemohli žít. Neumím to vyslovit lépe, než J. Ruskin: 

„Teprve když potkáme lásku, pochopíme, co nám v životě chybělo.“ Možná by to vystihla i 

hádanka W. Shakespeara: „Čím víc ji rozdáváte, tím více jí máte.“ Berme to jako radu.  

 

 

 


