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Úvodem: co se žárlivostí?

ÚVODEM: CO SE ŽÁRLIVOSTÍ?
V knize „První pomoc pøi nehodách manželských“, vydané roku 1967, psal
Miroslav Plzák o svém klientovi takto: „Osm dnù nepøetržitì vyšetøoval
svou ženu, ve dne i v noci, páèil detaily nevìry, nespal, nejedl, kouøil a nìkolikráte se opil. Manželku mnohokráte vyhnal z bytu a zase ji volal zpìt.
Volal na pomoc své dìti, své vlastní rodièe a nakonec i rodièe své vlastní
ženy. Všichni mu dali za pravdu a odsoudili jednání jeho ženy, a on pøece
nebyl o nic ménì nešťastný.“
Pøesnì takový klient mne nedávno také navštívil. Text této knihy jsem
zaèal psát poté, když jsem si uvìdomil, že mùj klient, jehož chování pøesnì odpovídá Plzákovu popisu, se narodil na poèátku let sedmdesátých.
Jeho žena je mladší než on. Guru manželského poradenství nemohl pøed
rokem 1967 znát mého klienta. Mohl by znát jen jeho tatínka.
Pocit, že jsme to již nìkde slyšeli, bývá pøi rozhovorech se žárlivci a s jejich partnery pomìrnì èastý. Variant projevù, akcí a reakcí není mnoho
a velmi se podobají. To je nutno mít na pamìti i pøi èetbì rozhovorù v této
knize. Máte-li obraznì øeèeno pocit, že jsem ony dialogy zaznamenal ve
vaší kuchyni nebo v obývacím pokoji, prostì tam, kde si nejèastìji „vyøíkáváte“ problémy, jde o podobnost èistì náhodnou. Pøíèinou není odposlech, ale všeobecná podobnost žárliveckého projevu a reaktivity. Slovo
žárlivost etymologicky pochází od slova žárlivý, tj. chtivý, žádající, vyžadující lásku. Synonymem pro rozvinutou žárlivost jsou napø. medicínské
pojmy zelomanie, emulaèní syndrom, Othellùv syndrom. Obecnì i v medicínì pøijímanou definicí je vysvìtlení žárlivosti jako zvláštní formy úzkosti,
vznikající ze strachu a obav ze ztráty lásky jiné osoby. Je to obava, aby
zmínìná osoba nepøenesla svou lásku na soka. Lze také hovoøit o hostilním (nepøátelském) postoji a následném projevu daném závistí. Tyto dvì
kvality mají k sobì velmi blízko, a to již od raného vìku: „Po tøetím roce
žárlivost a závist zcela splývají,“ konstatuje klasik èeské dìtské psychologie Václav Pøíhoda.
Modernì øeèeno existuje mocná a rozsáhlá žárlivecká lobby. Jejím heslem je partnerský mýtus: „Kdo nežárlí, nemiluje!“ Na druhé stranì je možno
7
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konstatovat, že v rozsáhlém hesle „žárlivost“, otištìném v „Psychiatrické
encyklopedii“ L. Hanzlíèka a kol. (Praha 1983), žárlivost jako nezbytný
projev lásky uvedena není. Ale obava ze ztráty lásky – to je nìco jiného.
Tu tam samozøejmì najdeme. Vodítkem mùže být citace z „Ontogeneze
lidské psychiky“ V. Pøíhody: „Žárlivost … je vášnivá touha mít chotì nebo
choť jen pro sebe, spojená s obavou ztráty manželského spojení.“ Pravda, nejen v manželství lze žárlit…
V pøedložené knize používám termín žárlivec, žárlivci èasto bezpohlavnì.
Jde tedy o oznaèení urèité skupiny jak mužù, tak i žen – osob nadmìrnì
žárlících. Projevy nadmìrné žárlivosti bývají podobné, i když úplná shoda
zde nebývá. Skuteènì velké žárlivecké akce, promyšlené do detailù
a spojené s angažováním dalších lidí, provádìjí pøece jen spíše muži než
ženy. Ženy o nìco èastìji – alespoò v rámci mé praxe – provozují systematické a trvalé, relativnì drobné „pohotovostní“ žárlení. Èastìji než muži
také volí systematickou kontrolu a nabízejí doprovod. Slang má pro èlovìka provozujícího tento typ žárlení oznaèení „stíhaèka“. Patetické promluvy
typu „nic než vìrnost nemá na svìtì cenu“ bývají èastìjší u mužù. Skuteènost, že muž nebo žena žárlí, naprosto není zárukou jeho (její) vìrnosti.
Pokrok pøírodních vìd pøinesl i pomìrnì pøesvìdèivé biologicky a fyziologicky orientované vysvìtlení žárlivosti. Pøíèinou je údajnì nízké množství urèité chemické látky hormonálního pùvodu v krvi. Jde o látku, která
v mozku kontroluje emoènì podbarvené pocity, napøíklad prožitky bolesti,
radosti nebo deprese, stejnì jako úzkostného neklidu. Podle tohoto pojetí je
žárlivost projevem vnitøní zranitelnosti, jež je mj. dùsledkem hormonálních
bouøí souvisejících s prožitkem citového vztahu. To vcelku koresponduje
s èastým typem žárlivcù s nízkou sebedùvìrou, malou a zejména labilní
sebeúctou, s pocity nejistoty a s pochybnostmi o sobì samém. Existují
ovšem i odlišné typy žárlivých. Pomìrnì velkou (a jak pozdìji uvidíme i výzkumnì postižitelnou) skupinu vystihuje rèení „Podle sebe soudím tebe“.
Jedna z mých klientek se o muži tohoto typu vyjádøila: „On z vlastní zkušenosti moc dobøe ví, co všechno se dá stihnout v polední pøestávce.“

8

Úvodem: co se žárlivostí?

Žárlivost je nutno hodnotit v sociálním a historickém kontextu. Není nutno hned vzpomínat na køižácké války, které mimo jiné údajnì pøinesly
pás cudnosti. Ten je dnes využíván jako rekvizita tvrdého, sadistického
porna. Vìtšina historikù ovšem pøedpokládá, že se v støedovìké realitì
uplatòoval také jako krátkodobì používaná rekvizita, od níž mìla žena
klíè.
Chování a obleèení zcela pøijatelné v našich podmínkách je nepøijatelné v arabském svìtì. Nejde o výhradní záležitost islámu. Ani køesťanka, èi dokonce ateistka namátkou z Gruzie nebo Arménie nepùjde
s kamarádem jen tak nezávaznì do kina. Souèasný stav žel neznám,
ale v roce 1968 usednout chlapci na klín na veøejnosti znamenalo buï
si velice zadat, nebo se vzít. V té dobì, v onìch èástech nìkdejšího Sovìtského svazu, existovaly fingované, domluvené únosy nevìsty. Mladí
se prostì domluvili, a tak si zajistili pøedtím eventuálnì odpíraný souhlas
rodièù. Pokud by po únosu nevìsta sòatek odmítla, mladík riskoval
desetiletý trest odnìtí svobody. „Jí by si ale již nikdo nevzal,“ vysvìtlovali tehdejší studenti psychologie univerzity v Tbilisi. Zjevnì nechápali
dùvody rozpakù èeských kolegù. Vždyť byla pøes noc s jiným mužem,
zadala si…
Pro ortodoxní židovský pár dneška, bez ohledu na místo bydlištì
a zcela moderní profesi dejme tomu programátorù, je naprosto nepøijatelné, aby se žena koupala spolu s jinými ženami nebo dokonce muži.
A plavky – pøijatelné pro onu dámu – jsou koupací úbory v našich podmínkách bìžné na poèátku 20. století. I ty jsou užívány výhradnì za nepøítomnosti mužù. Partner této ženy nemùže ani doma v soukromí, tím
ménì pak na veøejnosti, chodit v krátkých kalhotách a trièku, a to bez
ohledu na tropické teploty. Podáte-li coby muž, ne však blízký pøíbuzný, ženì z onoho páru ruku na pøivítanou, rozhodnì jí nepotøese. Bude
to jak ona sama, tak i její muž považovat za nehoráznou nevychovanost a èásteènì i za hrubou sexuální provokaci. Ortodoxní (byť již zasnoubený) pár se na veøejnosti nemùže držet za ruku. Nesmí být nikde
osamìle – „jen ty a já“. Dost na tom, že se ti dva mohou spoleènì ukázat
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na veøejnosti. Leè pozor, týden pøed sòatkem se podle halachy nesmí
vidìt vùbec. (Údaje pocházejí z Jeruzaléma z roku 2008.)
Rozdíly ani nemusejí souviset se vzdálenou exotikou. Dvacetiletá velkomìstská vysokoškolaèka si „zde a nyní“ mùže bez problémù dovolit
chování, které by její vrstevnici z vesnice na Šumavì „pøivedlo do øeèí“.

Ve 30. letech minulého století formulovala slavná antropoložka Margaret
Meadová názor o žárlivosti jako dùsledku sociální nerovnosti. Domnívala
se, že žárlivost vymizí tam, kde nebudou existovat skupiny lidí lišící se sociálnì, nábožensky a rasovì. Zkušenost z minulého režimu – neumožòujícího zdaleka takové rozdíly jako souèasnost – ale ukazuje, že sex sociální
rovností neobalamutíš. Žárlivost má mnoho tváøí, leè nejvýraznìji se projevuje v rámci sexuálních zájmù, a to v souvislosti s jejich intimním charakterem.
Nebezpeèí žárlivosti nespoèívá jen v tom, že si pár takøíkajíc kazí život.
Popøípadì smìøuje k rozvodu se všemi dùsledky, jež to mùže mít pro blízké osoby, které se žárlivostí nemají nic spoleèného. Motiv zhruba poloviny
vražd mezi partnery, mezi policisty slangovì zvaných „domácích zabíjaèek“, je žárlivost. Navíc je takto motivováno nezanedbatelné množství sebevražd. A to nehovoøíme o èasto fatálních dùsledcích psychosomatických chorob, ovlivnìných dlouhodobým stresem tøeba ze žárlivosti.
Žárlivost je navíc velmi plastická. Dalo by se parafrázovat rèení „Kam
èert nemùže, nastrèí“… v našem pøípadì žárlivost. Žárlit na sebe mohou
spolužáci toužící po postu nejlepšího žáka, sourozenci, kamarádi pøi høe,
prarodièe mezi sebou ve vztahu k vnukovi i prarodièovské páry tamtéž,
otec nebo matka na dìti.
„Pøedmìtem závisti není jen vyšší mzda, gáže nebo prémie, nýbrž vyniknutí, titul èi jiné vyznamenání. Šaržování ve spoleènosti jako velmistr
sportu, zasloužilý umìlec, národní umìlec, CSc., nositel Øádu práce,
èestného odznaku, medaile èi jiné pobídky lidské ctižádostivosti rozlévají
hektolitry zlé krve. Mnoho ostrých kritik a odsudkù adultních spisovatelù
a vìdeckých pracovníkù je mimovolnì podmínìno závistí. Generaèní problém vzniká èasto z úspìchu mladých pracovníkù, který jde na nervy star10
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ším, jak jsme zažili v pedagogických zápasech první republiky…“ Tolik
Václav Pøíhoda ve své knize „Ontogeneze lidské psychiky III“ (Praha,
SPN 1970). Ocenit zde mùžeme doznívající závan svobody z roku 1968,
která umožnila vydat publikaci lehce kritického pøístupu ke kohoutím pérùm
doby, vzpomínku na relativnì dávnou minulost pedagogicko-psychologického bouøliváka – a zdá se – i aktualitu pro dnešek.
„Mìl jsem rád Blažka jak vlastního synka,“ zpívá folkový zpìvák Pavel
Dobeš v jedné ze starších písní. Popisuje v ní spoleèná dobrodružství, pøi
„nichž by za Blažka i do lochu šel“. Za èas se v jejich zamìstnání povyšovalo a Blažek se stal šéfem. Jeho kamarád mìl smùlu, neboť „se zrovna
zdržel u nìjaké ženy“. Nastala situace, kdy Blažek, „takový frája dìlá mi
šéfa, ulice matka, otec alkohol“.
Povšimnìte si, ani náznak sebekritiky. Postižený se jen trápí, kuje pomstu. Až kolem Blažka pojede na mopedu, tak projede kaluží a nového
šéfa „ochlustá“. Ono nešťastné povýšení „se robilo vždycky, automaticky,
když kterýsi chachar zdrhne na západ“ a obvykle v tìch èasech šlo pøi výplatì jen o pár korun. Dnes se mohou platové nùžky a eventuální benefity
výraznì rozevøít. O to mùže být žárlivost na postup v zamìstnání, ale tøeba i v mocenském žebøíèku politické strany vyšší.
„Kometa je jen jedna,“ prohlašovali nedávno v mém rodném mìstì ctitelé
hokeje. „Zbrojovka je prvoligová a útoèí na poháry,“ kontrovali fanoušci
kopané. Jen jeden z klubù mìl dostat od magistrátu dotace, druhý ne.
Mnohé z tvrdì øevnících by pod jeden prapor spojilo nejspíše jen konstatování: „Cajzli nésó v ókeju.“ Rozumí se: „Pražané jsou protivní.“ Žárlivosti
a øevnivosti je mezi lokálními patrioty na rozdávání. Skoro jako onehdy
mezi firmami Adidas a Puma, které mimochodem byly vlastnìny blízkými
pøíbuznými.
Žárlivost mùže mít také podobu vìdeckou, i když i v ní najdeme pøímìs
té erotické. Namátkou tøeba pozdní vztahy mezi Sigmundem Freudem,
Carlem Gustavem Jungem a Alfredem Adlerem. První a tøetí z jmenovaných se ve svém díle žárlivostí zabývali pomìrnì hojnì. Je nesporné, že
pocity žárlivosti nebyly cizí ani Jungovi, a pøesto se o nich zmiòuje jen okrajovì.
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Žárlivost stokrát jinak?
Zkuste najít spoleèný jmenovatel pro následující problémy èi problémové rysy osobnosti. Jde o: pocity nedostaèivosti a ménìcennosti, rivalitu,
potlaèené a nepøiznané pøání být nevìrný, pøesun viny za své problémy
na partnera, skryté, èásteèné homosexuální sklony, nevìdomé pøání
zbavit se objektu lásky transformované do podezíravosti nebo obav,
vztahovaènost a podezíravost, nízkou sebeúctu, sociální dìdiènost
spojenou s pøevzetím chování rodièe stejného pohlaví, hysterické rysy,
na chorobném základì vzniklé chorobné úsudky a pøesvìdèení, jež nelze racionálními nebo jinými praktickými dùkazy vyvrátit (tj. bludy), osobnostní zmìny související s drogovými závislostmi èi jiným duševním
onemocnìním, nekázeò… Jde o žárlivost, respektive její pøíèiny, uvádìné rùznými autory. Pøíèiny se mohou rùznì proplétat, doplòovat
a vzájemnì ovlivòovat. Široké spektrum podnìtù podporuje názor, který
žárlivost nevnímá jako cit. Považuje ji za formu chování, která vychází
z mnoha podnìtù a prožitkù. Takto pojímáno není chování obìti žárlivce
podstatné. Je jen jedním z øady aspektù.

NE KAŽDÁ RADA JE NAD ZLATO
Toto je varování, které musíme mít v rámci pokusù o zvládání žárlivosti na
zøeteli. Není vùbec podstatné, ze kterého souèasného seriózního pramene
pøebíráme následující radu. Na první poslech zní jednoduše. Navíc v mnohém reprezentuje úroveò osvìty v dané oblasti:
„Jak na žárlivost?“
„Pokud ve vztahu trpíte žárlivostí, nesnažte se vyléèit pouze následky.
Snažte se nejprve najít, proè vlastnì žárlíte. Pokud naleznete její koøen,
mùžete jej vytrhnout a jednou provždy se žárlivostí skonèit. V klidu si
s partnerem sednìte a øeknìte mu všechny své pocity a obavy. Mìl by vás
pochopit a uvìdomit si, jaký vztah je pro nìj dùležitý. Také by vám mìl vy-
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svìtlit své pocity a dùvody, proè takto jedná. Dohodnìte se na pravidlech
komunikace a ty dodržujte.“
Pokud by rada fungovala, byla by to jasná zpráva umožòující žárlivost
zvládnout. Háèek spoèívá v tom, že nefunguje. Proè?
n

n
n

n

n

Žárlivec nebývá ochotný hledat pøíèiny žárlení u sebe sama. Chce výhradnì zdokumentovat oprávnìnost svého chování vyplývajícího z pochybení druhého.
Koøeny žárlivosti bývají mnohdy dìdièné pøinejmenším sociálnì. To
jsou prožitky dané, ex post je nelze zmìnit.
Se žárlivcem si nelze „v klidu sednout“. Samozøejmì, bude to požadovat a proklamovat, ale øádovì bìhem minut, obvykle ale spíše bìhem
sekund zaène vyèítat, vyslýchat, kontrolovat atd.
Vysvìtlit všechny pocity a dùvody jednání je úkol pro psychoanalytika
po desítkách sezení s pacientem. Rozhodnì to nezvládne èlovìk
v konfliktu s výrazným emoèním podbarvením.
Dohodnout se na pravidlech komunikace samozøejmì jde. Dohoda
ovšem ani v nejmenším nezaruèuje to, že bude respektována. Typické
pro dohody se žárlivcem je, že nejsou z jeho strany respektovány.

„CO SE ŽÁRLIVOSTÍ?“
Pravdìpodobnì nejsložitìjší otázkou v manželském a rodinném poradenství je „Co se žárlivostí?“ Složitost spoèívá nejen v onom prožitku, ale i ve
specifiku osobnosti žárlivce. V psychologických testech bývají výraznì
žárlivé ženy hodnoceny spíše jako vztahovaèné (paranoidní), labilní, úzkostné, se zranitelnou sebeúctou. Mívají sklon k agresi.
Žárliví muži prokazují v testech rovnìž vztahovaènost, nadmìrnou sebelásku, zbytnìlé a zranitelné ego. Také menší schopnost sebeovládání.
Ponìkud vyšší je agresivita. U obou pohlaví se vyskytuje také zvýšená
míra zranitelnosti a nechuť pøijímat nejistotu a odolávat jí. Míra žárlivosti
kladnì koreluje mj. i s tzv. relativní závislostí na vztahu. Relativnì závislejší
je ve dvojici ten z partnerù, který chce vztah více udržet. Myšlence odejít
13
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je vzdálenìjší než druhý. Tím není øeèeno, že by jeho protìjšek odchod
pøipravoval nebo hledal potenciální nové partnery. Kdyby rozvod èi rozchod nastal, emoènì by jej pøežil lépe. Namátkou muž, který má pøedstavu „akce garsoniéra“ (viz dále), je relativnì na vztahu nezávislý. Obecnì
bývá uvádìno, že ženy jsou na vztahu relativnì závislejší než muži. Odpovídá to genderovým stereotypùm, ale ve skuteènosti je zøejmì nutno
hodnotit pøípad od pøípadu. Genderovým stereotypùm odpovídá i zjištìní
z filmového prùmyslu USA. Podle nìj, je-li žárlivost souèástí scénáøe komedie, je pravdìpodobnìjší, že žárlit bude žena. Pokud je žárlivost v rámci
umìleckého díla pojata jako tragédie, žárlivcem bude pravdìpodobnìji
muž. Odpovídá to zažitým stereotypùm. Výzkumnì se však neprokázalo,
že by jedno pohlaví bylo prokazatelnì žárlivìjší než druhé. Na základì
vlastního odhadu z praxe se domnívám, že u mužù jsou èastìjší velké žárlivecké scény, aféry, stejnì jako akce s tím spojené. U žen je naopak èastìjší nenápadná, systematická, jakoby drobná žárlivost. Pøedstava, že ze
žárlivosti s vìkem vyrosteme, je neopodstatnìná. Naopak. Existuje riziko
staøeckého sobectví s projevy, jako je žárlivost, závistivost, nedùvìøivost,
hypochondrie a lakota.
Nejen v legálním vztahu
Paní X mìla žárlivého muže. Obèas ji podezíral z nevìry a patøiènì
k tomu i vyhrožoval. Dáma nabyla dojmu, že si nenechá nadávat jen tak
pro nic za nic a našla si milence. Šlo o ryze sexuální vztah s nìkterými
netradièními postupy pøi milování. Mimo jiné používali milenci k záznamu
lásky her i kameru.
Dobøe zakonspirovaný vztah trval zhruba rok. Poté nabyla paní dojmu, že všechna rizika za trochu nelegálního potìšení nestojí a také, že
„chlapi jsou nakonec stejní“. Vztah ukonèila. Milenec si to však nechtìl
nechat líbit. Telefonoval, èekal pøed domem s kytièkou, navštívil milenku
na pracovišti. Vystøídal povìstný cukr a biè. Také vyhrožoval. Citujme
z jeho dopisu: „… nenapadlo mì, že mne donutíš, abych ti ublížil, ale
stalo se. Tím, že jsi mì odkopla jako kus hadru, jsi sama nad sebou vy-

14

Úvodem: co se žárlivostí?

nesla ortel. Vyhodíš èlovìka, který pro tebe tolik udìlal, a to jen proto,
že nechceš slyšet, že tì má rád. Nemíním dál nést tu tíhu, kterou jsi na
mne uvalila. Již takøka pùl roku nežiji, jen se trápím a zoufám si. Pøedstavuji si tisíckrát dennì, jak s manželem šukáš a jak jsme to dìlali spolu.
Nejsem na plané øeèi a dokáži ti, že ještì existují muži èinu. Nespoléhej
na to, co ti øekly tvoje kamarádky. Mùžeš jim øíci, že jsou všechny nevìrné k.… a neumìjí ani do pìti poèítat. Nikam pøed mým rozhodnutím
neuteèeš. Nemysli si, že mne necháš za pár tisícovek oddìlat. Nahrávky, které hodlám pøedat tvému manželovi, rodièùm i dìtem, pøedá jistý
èlovìk, i když tu já nebudu.
Vím, že tvoje máma má špatné srdce a tvùj otec je trochu puritán. No,
aspoò budou mít na dcerušku pìknou vzpomínku. Co udìlá tvùj muž,
to nevím. Pevnì vìøím, že tì tentokrát již definitivnì kopne do… A dìti?
Jedno již je plnoleté, druhé za rok bude. Tøeba se od maminky i nìèemu
pøiuèí. Jistì je potìší, když uvidí jak…
Takže milá, má rozmilá. Pokud nezmìníš svùj názor, konèíme. Soukromé nahrávky, na které jsi s takovým nadšením a nasazením celého
tìla pøispívala, pøedám tvým blízkým. Stane se tak dne…“
Co dodat? Jsou lidé, kteøí opakovanì volí partnery jednoho jediného
problematického typu. Tøeba žárlivce.
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UPŘESNĚNÍ ŽÁRLIVOSTI
Oznaèení „žárlivost“ vymezuje široké kontinuum. Na jedné stranì mùže jít
o žárlivost sourozeneckou, tj. vcelku normální, a o obvyklé soupeøení
o pøízeò rodièù. Ta mùže gradovat až k „poruše rivality sourozenecké.“
Tam rivalita pøesahuje meze a u postiženého se stává duševním onemocnìním. Žárlit lze v zamìstnání, pøi dosahování rùzných postù a funkcí
v zájmových organizacích, žárlívá se na jakékoliv úspìchy, a to i u blízkých osob. Setkal jsem se s výraznì žárliveckou reakcí na bratrance, inspirovanou tím, že mu dìdeèek odkázal „Ottùv slovník nauèný“. Zhrzený,
neuspokojený potenciální dìdic prohlašoval, že encyklopedii „potøebuje
na køížovky“.
Patologická žárlivost vzniká samovolnì buï zcela bez podnìtu, nebo po
minimálním podnìtu. Je neodklonitelná. Svým zpùsobem jde o jediné na
svìtì fungující perpetuum mobile – potvrzuje sama sebe. Èas nehraje
roli. Na poèátku tøetího tisíciletí lze takto žárlit na objektivnì nikdy neprokázané události z bombardovaného krytu v roce 1945. Tenkrát po dopadu
bomby zhaslo v krytu svìtlo. V nastalém zmatku manžel po urèitou dobu
nevìdìl o manželce. Za necelých devìt mìsícù poté se narodil chlapec.
Jeho otec se dožadoval „zkoušky na otcovství“ o 52 let pozdìji. Nìco zcela
jiného je žárlivost situaèní, pojatá jako romantická hra.
Oba druhy žárlivosti lze pøirovnat k malignímu (zhoubnému) a benignímu nádoru. Podobnì jako pacient sám nemùže sebepozorováním odlišit
zhoubnost a nezhoubnost, tak také žárlivec není schopen pøimìøené diferenciální diagnózy.
Sociobiologický pohled
Sociobiologie je k žárlivosti pomìrnì tolerantní. Koøeny jejího pøístupu
bývají nacházeny v Darwinovì práci „Teorie vývoje pøirozeným výbìrem“. V jeho podání se žárlivost moderních mužù ve své podstatì pøíliš
neliší od žárlivosti pravìkých pøedchùdcù. Muž tehdy v pradávnu mìl
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tolik žen, kolik jich mohl získat a uživit. Dnes je možno øíci, že je „žárlivì“ dokázal bránit pøed ostatními pro sebe.
Další z klasikù – A. C. Kinsey – se spolupracovníky publikoval v polovinì minulého století dodnes citovanou zprávu o lidském sexuálním
chování. Dospìl mimo jiné k závìru o obecnì vìtší promiskuitì mužù
než žen i o vìtší míøe sexuálnì ovlivnìné agrese u žárlícího muže v porovnání se žárlící ženou. O žárlivosti muže se zmiòuje jako o záležitosti
typické pro savce. Obecnì tu platí pro samce ponìkud drsné konstatování: „Vajíèek je málo, ale spermatu mnoho.“
Na inspirující klasiky navazuje moderní sociobiologie. Všímá si vysokých finanèních investic nezbytných pro výchovu dítìte, problému jistoty
otcovství a agresivní odpovìdi na potenciální znejistìní tohoto zásadního postulátu. Ženská žárlivost je podle sociobiologù spíše vztahová,
tedy zamìøená na pøedcházení a zvládnutí obav pøed ztrátou vztahu.
Mužská žárlivost je soupeøivìjší s potenciálním rivalem. Je agresivnìjší
a zdaleka ne tolik jako u žen se zabývá dopadem na pùvodní vztah.
Sociobiologie vždy spíše provokuje nové úvahy a polemiky, než by
všechno konstruktivnì a kulantnì vysvìtlila. Jako kouzlo nedomyšleného je možno vnímat vousatý vtip vyznívající sociobiologicky. Objevil
se u nás v minulém století, v èasech, kdy zaèali ve vìtší míøe pøicházet
do èeských továren zahranièní dìlníci.
„Uèitelka èeštiny vzala své žáky pøi názorné výuce na procházku. Po
chvíli skupina žákù zahlédla v køoví pár v intimní situaci. ,Jak se to øekne?,‘ ptali se. ,To je kolo,‘ opáèila stydlivá uèitelka. V tu chvíli skoèil do
køoví jeden z žákù a vyvlekl z nìho dívku. Pravil: ,Moje kolo!‘“ Pìkné,
ale život a vztahy v nìm jsou pøece jen ponìkud složitìjší.
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JE PRAVDA, ŽE „KDO NEŽÁRLÍ,
NEMILUJE“?
Snad nejzáludnìjším partnerským mýtem je tvrzení „Kdo nežárlí, nemiluje“.
Traduje se zøejmì – hojnì podporováno žárlivci všech ras i národností – desítky, možná stovky let. Zcela jednoznaènì jej zpochybnila již ve 30. letech
minulého století psychoanalýza. Tvrdí, že je tomu právì naopak. Žárlivci
nejsou schopni hluboké lásky k žádnému objektu. Milují narcisticky – sebe
sama. Proto se dìsí ztráty lásky. Narušilo by to jejich sebeúctu. Pro psychoanalýzu je mj. i charakteristické pojetí žárlivosti jako dùsledku projekce
vlastní nevìry nebo alespoò touhy nevìru uskuteènit. Že žárlivec nìco podobného jednoznaènì odmítne a nositele podobných úvah znectí? Analytika to nezviklá, neboť zmínìná touha je tak silnì potlaèena, že ani nemùže být vpuštìna do vìdomí.
Jisté je, že žárlivost mùže být i jedním z prvních ukazatelù vznikající
mozkové poruchy èi duševní nemoci. To samozøejmì vèetnì velmi vážných psychóz. Zvýšená žárlivost se mùže projevit i po pomìrnì mírné intoxikaci – alkoholem, drogami, plyny, výpary kyselin atd. Žárlivost mùže
být zabudována do rámce kompulzivnì obsedantních poruch. Obdobnì
jako si jiný pacient øíká „Pokud budu chodit jen po sudých dlaždièkách,
bude mé dítì zdravé,“ mùže další takto testovat vìrnost protìjšku.
Mýtus zneužívá vágního významu slova „žárlivost“. Tato forma úzkosti,
vznikající z obav ze ztráty milované osoby, má mnoho tváøí. Pùsobí s rozliènou intenzitou. Každý žárlí jinak. Velmi rozdílný mùže být i obsah lásky,
jež je takto ohrožena. U tvrdého jádra žárlivcù spíše platí „milovat = vlastnit“. Existují však romantici vyvedení z míry tím, že jejich milovaná se na
nì neusmála. Usmála se na jiného. I to mùže potrápit.
Jedním z argumentù pro to, že žárlivost nemùže být dùkazem lásky, je
i rozbor obou zmínìných pocitù. Láska je cit jednoznaènì kladný, èlovìka
povznášející – èiní ho obvykle lepším. Je altruistická nebo altruismus
alespoò pøedstírá. Žárlivost je prožitek jednoznaènì záporný. Není v nìm
ani špetka altruismu. Èím více žárlivec pøemýšlí o svém protìjšku, tím víc
vlastnì myslí na sebe. O druhého jako o osobnost nejde. Jde jen o to, zda
ho bude žárlící vlastnit, nebo ne. V rámci osobnostní struktury u nìkterých
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lidí existuje vyšší nebo naopak nižší sklon projevovat emoce v situacích,
jež jsou s emocemi obvykle spjaty. „Emoèní“ lidé dají svou lásku jednoznaènì a velmi znát. Pokud žárlí, také to vehementnì projeví. Naopak citovì
chladnìjší (a zøejmì i introvertovanìjší) osobnosti si své emoèní prožitky
nechávají daleko víc pro sebe.

RŮZNÁ POJETÍ ŽÁRLIVOSTI
V literatuøe a ostatnì i v bìžném životì se lze setkat s rùzným pojetím žárlivosti. Zde budou popsány nejprve ty, jež se od normy odlišují více. Poté
pøejdeme k tìm, které se liší ménì.
Naše pojetí žárlivosti diferencuje více, než jak to èiní M. Plzák a J. Pavlát
(„Patická reakce na odhalenou nevìru partnera“, Èeskoslovenská psychiatrie, 1979, 42–45). Ti popsali dvì velké skupiny v rámci patické reakce na
nevìru:
n
n

chorobnou žárlivost, v jejímž rámci jde o neschopnost vyrovnat se
s nejistotou o vìrnosti;
patickou reakci na odhalenou nebo správnì tušenou nevìru.
Z této skupiny pak popisují další dvì reakce:
z prostou reakci na odhalenou nevìru èi mimomanželský vztah
(depresivní a agresivnì hysteroidní reakce);
z neschopnost vyrovnat se s faktem odhalené nevìry.

V ponìkud širším pojetí dìlíme žárlivost na následující typy:
n

Žárlivost na základì bludu (bezvýhradnì patologická) je doprovázena
bludem nevìry protìjšku. Je to tedy žárlivost nesmyslná. Žárlivec žárlí
prokazatelnì na nìco, co se nestalo. Sám si to vymyslí a zøejmì to
i sám sobì opakuje, opakovanému vìøí, anebo pøinejmenším vìøí, že
by to tak s vysokou pravdìpodobností mohlo být. Jak z definice bludu
vyplývá (Novák, Drinovská 2006), je nevyvratitelný. Patologický „bludný“ žárlivec ví své a není argumentu, který by to mohl zmìnit. Klasik
mezi psychiatry – Emil Kraepelin – již takøka pøed sto lety napsal, že
19
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pacienti zùstávají „vnímaví, jasní a racionální“ ve vztahu k informacím
o svém životì mimo oblast bludu. Bludy jako by pøešly do struktury jejich
osobnosti. Navíc obvykle nejde vyloženì o absurdity a bizarní zprávy.
Pacient si popis vlastního bludu sám upraví tak, že kromì nepravdìpodobných základù v nìm nejsou zcela neuvìøitelná fakta. Zkrátka to, co
žárlivec tvrdí, není tak úplnì nemožné. Za urèitých okolností by se to
mohlo stát. Navíc je to slušný a dùvìryhodný èlovìk. Dnes už rozhodnì nebude žárlivec tvrdit, že mu žena létá na koštìti obcovat s ïáblem
na èarodìjnickém sabatu, byť to leckdy pøed nìkolika staletími staèilo
k upálení postižené. Že ale nìkdo tzv. zahýbá se sousedem, má pletky
s listonošem nebo úmyslnì manželovi neøekne pravdu o ctiteli v zamìstnání, to je pøece nìco jiného. Možná je nìco z toho trošku za vlasy
pøitažené, ale nejsme dnešní! Kolik podobných pøíkladù existuje všude
kolem nás!
n

Chorobná žárlivost je obrazem neschopnosti vyrovnat se s nejistotou
o vìrnosti partnera. Pokud je i uvádìna pøíèina žárlivosti, je buï vymyšlena na základì nepøímých a problematicky interpretovaných dùkazù,
nebo pøinejmenším nadsazena. Postiženého dìsí právì ona nejistota,
co když se tak stane. Dotyèný èasto klade otázku, zda lze protìjšku
vìøit, nebo je naopak nutné nevìøit. Pokud opáèíte, že nejlépe je nezabývat se tím, neboť nevìra je jev možný, je hluboce zklamán. Usiluje
o maximální snížení nejistoty, což je bez urèité nadsázky nemožné. Je
vždy pøipraven k diskusi na dané téma.

Oba typy žárlivosti naplòují diagnostické kategorie, napø. „patologická žárlivost“, žárlivostnì-paranoidní syndrom, Othellùv syndrom atd.
n

Do jisté míry protipólem pøedchozího je žárlivost podmínìná reálnì
(k nevìøe protìjšku prokazatelnì došlo), ale pøesto je svými projevy
nepøimìøená. Žárlivci nepøimìøenému se zhroutil svìt natolik, že i po
léta považuje tuto událost za tragédii prvního øádu. Neustále se k ní
vrací, a to i v situaci, kdy je zjevné, že opakování nevìry je buï nemožné, nebo alespoò nepravdìpodobné. Žárlivec absolutizuje tvrzení „nevìra je jev možný“ a neustále kontroluje, zda k ní nedošlo „jako
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