
14 15

Chemické reakce
jsi tak pěkná

Pamatujete na svou první lásku? Dospívající uchvátí fyzická při-
tažlivost, která v nich vyvolá produkci chemických látek a ty za-
čnou zběsile proudit jejich mozkem a tělem. Nemohou spát, jejich 
emoce divoce kolísají a těžko se jim komunikuje s dospělými. Z je-
jich kůže se vylučují feromony, pachy, které předávají informace 
o jejich fyzickém stavu těm, kdo jsou nablízku. Vědecké studie opa-
kovaně prokázaly, že ženy nejvíce přitahují pachy mužů, jejichž 
imunitní systémy se co nejvíce liší od těch jejich. Rozmnožovací 
pud na chemické úrovni řídí hormony – testosteron u mužů, estrogen 
a progesteron u žen.

Doteky a emoční intimita stimulují tvorbu neurohormonů va-
zopresinu a oxytocinu, které zesilují pocity blízkosti a důvěrnosti. 
Neurotransmitery dopamin, noradrenalin a serotonin se vážou na neu-
ronové receptory v mozku, což způsobuje rozkoš a zvyšuje moti-
vaci, zatímco adrenalin nás žene k většímu výkonu a vyvolává závrať.

Nádherný pastýřský příběh Dafnis a Chloé (naproti), který sepsal 
Řek Longos kolem roku 200 n. l., je modelovým příkladem půso-
bení opojné směsi chemických reakcí a podvědomého propojení, 
jaké lidé v raných fázích zamilovanosti tak silně pociťují.
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Nahoře: Dafnis a Chloé vyrůstají společně, zamilují se, nechápou ale, co se to s nimi děje. Starý pastýř jim 
řekne, že jediným lékem na tento podivný pocit je polibek. Po mnoha zkouškách a útrapách se nakonec vezmou. 

Laugier, 1817.
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Musím na tebe pořád myslet
láska se nedívá jen očima

Náš mozek sice mohutně ovlivňují neurochemické pochody, v naší 
mysli však zanechávají trvalý dojem slova, představy a myšlenky.

Proslulý je tragický skutečný příběh Abélarda a Héloisy z Fran-
cie 12. století – erudovaný filozof Pierre Abélard se zahledí do své 
nadané studentky Héloisy, která je jím rovněž okouzlena (naproti 
vlevo nahoře). Oba se do sebe hluboce zamilují. Héloisa otěhotní 
a s Pierrem se tajně sezdá, jejich románek je však odhalen a její 
opatrovník dá Abélarda vykastrovat (Abélard však prohlašoval, že 
více jej bolelo jejich odloučení). Oba se na dálku nepřestávají milo-
vat a píšou si pozoruhodně krásné dopisy, které se staly svědectvím 
hluboké lásky dvou duší.

Americká psycholožka Dorothy Tennovová (1928–2007) pro stav 
zamilovanosti, kdy nás mohou přemoci vtíravé a nekontrolovatelné 
myšlenky a pocity, vymyslela termín „limerence“. Zásadní význam 
má opětování citů „objektem limerence“ (milovanou osobou). Tato 
vzájemná fascinace pomáhá nastartovat lásku a nutí oba jedince být 
stále více spolu.

Klasická verze pohádky Kráska a zvíře, kterou v roce 1756 napsala 
Jeanne-Marie Leprince de Beaumontová, popisuje, jak schopnost 
vidět za hranice fyzické podoby může otevřít dveře k lásce. Dívka 
čistého srdce zpočátku vnímá „Zvíře“, nestvůrného pána zámku, 
kam ji její otec poslal, jen jako přítele, on se k ní ale chová velmi las-
kavě a touží vzít si ji za ženu. Zvíře dovolí Krásce odjet načas domů, 
a když se dívka vrátí, najde ho, jak se zlomeným srdcem umírá. 
Náhle si uvědomí, že ho miluje, a políbí ho; tím se Zvíře změní na 
krásného prince, jímž ve skutečnosti vždy byl (naproti, vlevo dole).
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Vlevo: Svazek krásných duší Abélarda a Héloisy; jejich láska přežívá fyzické odloučení.
Vpravo: Princ Jürgen a hluboce zasněná lesní nymfa. J. B. Wright, 1949.

Nahoře: Důležité je, co je uvnitř.  
Zvíře oživne díky polibku Krásky. 1908.

Nahoře: Milenci ve své bublině.  
Hieronymus Bosch, cca 1500.
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K tanci musí být dva
smím prosit?

Namlouvací rituály jsou v živočišné říši velmi nápadné (např. u páva, 
viz naproti vpravo dole) a ani lidé se z toho nijak nevymykají. V aná-
lech lásky má zvláštní význam tanec, ať v nočním klubu, nebo na 
svatbě. Těsná synchronizace těl oběma partnerům umožňuje po-
mocí symetrie a vyvažování pohybů předvést svou duševní a fyzic-
kou zdatnost. Společný rytmický pohyb rovněž taneční partnery 
vzájemně slaďuje a kultivuje jejich společné usilování. Výzkumy 
neurobiologa Aniruddha Patela ukazují, že jediná stvoření, která se 
dokážou pohybovat do rytmu, jsou ta, která umí také napodobovat 
zvuky: někteří ptáci, delfíni, velryby a lidé.

Texty klasického hinduismu popisují božský tanec lásky rása lílá, 
kdy mladé pastýřky gópí uslyší boha Kršnu hrát v lese na flétnu, 
odejdou z domova a dají se do tance, který trvá miliardy let. Ro-
mantická láska je zde chápána jako odraz této věčné duchovní lásky.

Většina starobylých tanců má skupinovou podobu, která podporuje 
spolupráci a kolektivní povědomí. Etruští tanečníci na obrázku dole 
jsou součástí výzdoby hrobky Grotta del Triclinio (cca 600 př. n. l.).
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Nahoře: Tarantela v jižní Itálii. V rámci 
tohoto starodávného tance muž předvádí 
úchvatné namlouvání okolo dominantní 

tanečnice.

Dole: Paví samec se pokouší upoutat pohled 
samičky. Marujama Ókjo, Japonsko, 1781.Nahoře: Vesničtí tanečníci, 1609, Francie. Když jde o to, najít 

si partnera, jen máloco nabízí více příležitostí než tanec!

Dole: Učení se tanečním krokům. Pár se 
učí společnému tanci. Příjemný způsob, jak 

prohloubit známost.
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Proč dva chtějí být spolu
déjà vu, osud a karma

Zamilovaní mají často pocit, že objekt své lásky důvěrně znají, 
jako by to byl dávno ztracený přítel. Některé páry věří, že je spo-
jily hvězdy, předurčenost nebo karma minulých životů (podobná 
metempsychóze, starořeckému pojmu pro stěhování duší). Dva lidé 
se v současném životě vzájemně zamilují možná proto, aby zhojili 
staré rány, které si uštědřili v předešlém životě (nebo aby si způsobili 
nová zranění!). Říká se, že karma působí s pomocí astrologického 
kola psychologických archetypů a duše reinkarnují právě tehdy 
a tam, kdy a kde je to potřeba. Do takových vysvětlení se dají zahr-
nout všechny shody okolností i šťastné náhody.

Jiným vysvětlením je přenos – v něm se vydělí vzpomínky na 
osobu z minulosti (často na rodiče nebo přátele z dětství) a pocity 
s ní spojené a ty se přesměrují na nový objekt touhy. Přenos může 
zvýšit přitažlivost osoby a citovou vazbu na ni a může využít pří-
ležitosti k opětnému získání něčeho ztraceného či k zahojení ně-
jakého zranění.

Čínská legenda o motýlích milencích líčí, jak se ve škole setká dívka 
Ču Jing-tchaj a chlapec Liang Šan-po. Jelikož dívky v té době ne-
měly povoleno vzdělávání, Ču se převléká za chlapce. Zamiluje se 
do Lianga, který k ní přitom přistupuje jako ke svému bratrovi, pro-
tože neví, kým ve skutečnosti je. Po mnoha měsících mu Ču řekne 
pravdu a nato si oba dva přísahají věčnou lásku.

Téma milenců, kteří se vzepřeli hvězdám, je ve starověké literatuře 
běžné. Překonat předem určený osud vyžaduje silnou vůli. Až příliš 
často platí, co napsal Shakespeare: „Chyba … není v našich hvěz-
dách, ale v nás samých.“
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Nahoře: Mladý bílý král a jeho královna se vzájemně učí jazyk 
toho druhého, Hans Burgkmair, 1516. Praktikování jazykové 

výměny je oblíbené dodnes.

Nahoře: Tři norny (sudičky) severské mytologie  
vládnou nad vším, co je, co bylo a co by mělo být.  

Ludwig Berger, 1882.

Nahoře: Láska, která si musela projít extází a tragédií. 
Troilus líbá svou milovanou Kressidu.  

William Morris, 1896.

Nahoře: Motýlí milenci, jimž osud nepřál. Navzdory slibu 
nehynoucí lásky jim jejich svazek nebyl dovolen. Ču se musí vdát 

za jiného a Liang v zoufalství umírá.
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Pokrm lásky
svůdné stupnice a melodie

Trubadúři, truvéři, mistři pěvci a minnesängři vrcholného středo-
věku byli potulní básníci a muzikanti, kteří hráli a zpívali pro potěchu 
šlechty. Námětem jejich písní bylo zastřené svádění, dvojsmysly, nedo-
volená nebo nechtěná láska a rytířská galantnost. Láska u nich občas 
sublimovala do podoby posvátného umění. Ideály, které tito pěvci vy-
jadřovali, jsou základem celé západní poezie a žánru milostných písní.

Jeden dojemný příběh řeckých legend vypráví o Orfeovi – otci 
pěvců – který měl schopnost okouzlit svou hudbou všechno živé 
i kameny. Jeho pokus dostat svou mrtvou lásku Eurydiku zpět 
z podsvětí skončil tragicky, přestože se mu skvostnými melodiemi 
podařilo obměkčit vládce podsvětí Háda a Persefonu.

Sirény (dole) z řecké mytologie lákaly svým čarovným zpěvem ná-
mořníky na útesy. Řekové, stejně jako řada dalších starověkých kul-
tur, pevně věřili v moc hudby.

Mezi nejznámější svatební písně patří pochod „Sem v průvodu 
kráčejte již“ z Wagnerovy opery Lohengrin z roku 1850. Méně 
známá už je skutečnost, že příběh pokračuje zavražděním několika 
svatebních hostí.
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Nahoře: Hudebníci z francouzského žaltáře  
ze 14. století.

Nahoře: Řecké múzy. Kalliopé (pro epické básnictví) a Euterpé 
(hudba). Zajímavé je, že obě jsou zde zpodobeny s flétnou.

Nahoře: Obětování bohu plodnosti Priapovi, z díla 
Hypnerotomachia Poliphili aneb Poliphilův boj o lásku 

ve snu, F. Colonna, 1499.

Vpravo: Orfeus hraje Eurydice na lyru.  
Orfeus byl synem Apollona,  
řeckého boha světla a hudby.
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Obdarovávání
dáváme, přijímáme a vracíme

Výměna dárků může být velmi významnou a příjemnou součástí 
námluv. Podle novoplatonské teorie ztělesňují tři Grácie (naproti, 
vlevo nahoře) trojí aspekt štědrosti: dávání, přijímání a vracení dárků 
nebo úsluh. Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.) o dobrodiní (gratia) pozna-
menává: „Proč sestry tančí ruku v ruce v kruhu, který se stále opa-
kuje? Protože i dar přecházející z ruky do ruky se nakonec vrátí 
tomu, kdo jej daroval původně.“

Den svatého Valentýna vděčí za svou existenci římskému bisku-
povi z 3. století Valentinovi, který byl uvězněn za to, že tajně od-
dával vojáky, kteří měli zákaz se ženit, a na den 14. února byl sťat. 
Následující den spadal na luperkálie, pohanský svátek plodnosti na 
počest boha Luperca (starořímské obdoby řeckého boha Pana). Ten 
den se pořádaly loterie, při nichž byla na lístcích papíru napsána 
jména mladých žen; kterou z nich si ten který mladý muž vylosoval, 
ta se po zbytek roku stala jeho společnicí. Tato praxe často končila 
manželstvím. Ze spojení obou těchto významných dní se nako-
nec vyvinulo obdarovávání papírovými kartičkami – valentýnkami. 
V Německu a Švýcarsku vznikly v 16. století valentýnské papírové 
vystřihovánky (Scherenschnitte, naproti, vpravo nahoře).

Nápadník může svůj zájem vyjádřit také květinami. Floriografie čili 
„květomluva“, která byla v Evropě velmi populární v 18. a 19. sto-
letí, používá k vyslání zašifrovaných milostných vzkazů různých kvě-
tin a jejich uspořádání. Fialový šeřík například symbolizoval „první 
pocítění lásky“. Slovo „flirt“ pochází z francouzského „fleurette“ pro 
kytičku, kterou trubadúři dávali ženám, do nichž se zahleděli.
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Vlevo: Tři Grácie symbolizují 
mimo jiné duši, tělo a ducha. 
Marco da Ravenna, 1515.

Vpravo: Papírová 
Scherenschnitte,  

cca 1600, Německo.

Dole: Zahrada lásky, středověký 
dřevoryt. Žena napravo zřejmě 

čte milostný vzkaz.


