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ПриЧА 
ПЛУС

Кажемо љубомора, а објашња-
вамо је карактеристикама 
зависти. Мислимо да некоме 
завидимо на нечему, али то 

приписујемо чињеници да смо љу-
боморни. То што смо, међутим, за-
видни, уопште не мора да значи да 
исказујемо љубомору. Или обрнуто. 
У преводу - ово су две различите 
емоције, али оно што је заједничко 
јесте да је пожељно да их прева-
зилазимо и превазиђемо, јер ћемо 
тако лакше дисати и лепше живети. 
А о томе како се ова осећања ма-
нифестују, шта им је узрок, какве 
последице носе и на који начин се 
каналишу, разговарали смо са Боја-
ном Шкорић, психологом.

НЕПРИЈАТНОСТ НА ДВА 
НАЧИНА

Које су основне манифестације 
љубоморе, а које зависти? Шта је то 
што их повезује, а шта их ипак ра-
зликује? 

- Љубомора се манифестује кроз 
страх да се приврженост или љу-
бав двоје може урушити због треће 
особе. Да ће онај кога волимо више 
заволети неког другог. Љубомора се 
не јавља само у партнерским одно-
сима, већ и у пријатељским, роди-
тељи је исказују према дететовим 
другарима или дете према новим 
релацијама у животу маме и тате. 
Завист се јавља када особа нема 
оно штo жели, а други има. То могу 
да буду позитивне личне особине, 
способности, материјални успех, 
одобравање околине, социјално 
окружење које сама особа вреднује 
и жели. Истовремено, верује да је 
успех другог неправедан, јер сма-
тра да и она заслужује исто. Повезу-
је их то што се јављају у социјалном 
контексту и што су у субјективном 
доживљају непријатне емоције. Ра-

зликују се јер се љубомором може 
реаговати када постоји релација ко-
ја нам је важна, а завишћу поводом 
нечега што нам је значајно.

Шта их, пре свега, узрокује? 
- Уверења која могу да стоје иза 

емоције зависти су - "Други не сме 
да има оно шта ја желим" или "Вре-
дим и волеће ме ако сам успешнији 
од другог". Могу да буду резултат 
васпитног стила у коме се фавори-
зовао такмичарски однос, а задо-
вољство постигнутим повезивало са 
доживљајем тријумфа над другим. 
Са развојног становишта, љубомора 
се у раним годинама везује за рела-
цију детета са браћом и сестрама. 
Рођење млађег, старије може да 
доживи као претњу да ће изгубити 

љубав родитеља. У одраслом добу, 
идеја да партнер не сме да призна 
позитивну особину код неког трећег, 
да права љубав значи одсеченост од 
остатка света - неки су од примера 
неадекватног облика љубоморе.

Колико су људи који осећају за-
вист и љубомору у стању да их лако 
препознају код себе? 

- Тешко је замислити да постоји 
особа која никада није осетила не-
ко од ових осећања. Њихово препо-
знавање указује на спремност да се 
увиде сопствене несавршености, јер 
ово нису описи чије ће декларатив-
но истицање допринети стварању 
позитивне слике у друштву и шире-
њу социјалних контаката. Уочавање 
може да буде први корак ка њихо-

вом превазилажењу. Да би се одр-
жало позитивно мишљење о себи, 
а избегла анксиозност или кривица, 
ова осећања могу да буду потисну-
та. Особа себе дефинише као добру, 
јер не реагује на овакве начине. Та-
да може да дође до пројекције - не-
пријатне и недозвољене емоције се 
приписују другима. То се може пре-
познати у честим изјавама - "Други 
су завидни због мог успеха" или "Хо-
ће да ми напакосте јер су завидни". 
Потискивање љубоморе може да 
се манифестује кроз окривљавање 
трећег лица да хоће да уништи везу, 
да се партнер оптужује у стилу - "Он 
је љубоморан и контролише ме". 
Љубомора може постојати и у обли-
ку "Он мене хоће да превари".

ПРЕПОЗНАТИ И 
ПРИЗНАТИ 

Да ли је теже препознати их или 
признати их себи и другима? 

- Препознати код себе да нам је 
мало криво јер је наш пријатељ на-
предовао у послу или добио неку 
награду први је корак у препозна-
вању зависти. Уместо да тражимо 

Каналишите 
лажни  
осећај тријумфа

Завист има конструктивну димензију 
- инспирише нас да се присетимо 
заборављених жеља, нереализованих 
талената и да се покренемо у смеру 
остварења и креације
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све могуће разлоге зашто је добије-
но признање неправедно, корисно 
је дозволити да се осећа завист. У 
следећем кораку можемо да се за-
питамо каква је веза између туђих 
и наших успеха. Завист има кон-
структивну димензију - инспирише 
нас да се присетимо заборављених 
жеља, нереализованих талената и 
да се покренемо у смеру остварења 
и креације. Слично је и са љубомо-
ром: уместо да се траже кон-
стантне потврде, предузи-
мају акције контролисања 
и проверавања, пажња 
се може преусмерити на 
превладавање властитог 
страха од прекида везе.

Колико је могуће да се 
каналишу и на који начин 
конструктивно превази-
ђу? 

- Љубомора може 
да буде основ 
агресивних 
и деструк-
т и в н и х 
понашања 
која могу 
нашкоди-

ти другима и самом појединцу, зато 
је пожељно радити на њеном прева-
зилажењу у циљу превенције штете. 
Осећати обе непријатне емоције и 
имати способност контроле пона-
шања да се не нанесе повреда знак 
је функционалности особе. Љубо-
мору можемо да искористимо као 
полазну тачку да превазиђемо ира-
ционалне страхове и да негујемо 
важну релацију. Завист нам отвара 
пут да преиспитамо своје жеље и 
тражимо нове начине доласка до 
онога шта желимо.

Уколико неко одбија да призна 
постојање ових осећања код себе, 
може ли да рачуна на искрен однос 

са пријатељима, партнерима, коле-
гама? 

- Искреност се може тумачити 
као домен психолошке блискости, 
а то су оне релације у којима дели-
мо пријатне емоције, али смо ту да 
друге саслушамо када им је тешко, 
будемо подршка и конфликте са 
њима видимо као простор за развој 
односа. Ако особа одбија и саму 
идеју да може да реагује овим емо-
цијама, кочи напредовање релације 
у домен блискости. Непријатан став, 
агресивне опаске и понашања могу 
да буду базирани на зависти и љу-
бомори, а то је оно што увек одбија 
људе.

Са каквим последицама се нај-

чешће суочава особа која гура под 
тепих личну завист или љубомору? 

- Када себи не признаје да може 
да осећа завист и љубомору, отвара 
се простор да ове емоције припи-
ше другима. Уместо суочавања са 
властитим страхом, конфликт се 
пребацује у спољни свет, у контекст 
реалних односа. Друге особе се ви-
де као завидне, партнер као љубо-
моран, околина се може доживети 
као непријатељска. Последица тога 
је пропуштање шансе да се изграде 
блиске релације и да се ради на лич-
ном усавршавању и напредовању, а 
да се јачају деструктивни елементи 
у понашању.

Татјана ЛоШ 

Изаћи из 
такмичарског 
односа 
Шта "храни" ова осећања, а шта 
их урушава? 
- Искривљено уверење да је 
агресивно понашање вођено 
љубомором знак љубави 
може појединца и партнера 
да доведе до ескалације у 
психичко злостављање и 
насиље. Превазилажење 
љубоморе подразумева рад на 
самопоштовању, самопоуздању, 

поверењу. Завист се храни 
идејом да смо са другима 
у такмичарском 
односу. Свако од нас 

има специфичне жеље, 
вредности, таленте и 
способности којима би 
требало да се руководи 

на путу ка остварењу 
циљева, а излазак из 

компетитивне релације 
са другима доприноси 

да се проблем 
зависти 

превазиђе.

 Тешко је замислити 
да постоји особа 
која никада није 

осетила неко од ових 
осећања, али њихово 

препознавање указује 
на спремност да се 

увиде сопствене 
несавршености


