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Vydavateľstvo F, ktoré sa vďaka primárovi Haštovi za-
meriava hlavne na preklady psychoterapeutickej literatúry,
vydalo knihu amerického evolučného psychológa Davida M.
Busa Vrah v nás, s podtitulom Prečo sme naprogramovaní
k zabíjaniu. Názov provokujúci a marketingový zároveň, ale
recenzentovi veľmi blízky. Keď na zadnú stranu svojej knihy
”Extrémna agresia. Forenzná psychológia vraždy” (Nové
Zámky: Psychoprof, 1999) pred desiatimi rokmi napísal, že
za istých okolností sa môže stať vrahom každý z nás, tiež
sa to mnohým ľuďom nepozdávalo. Buss tento názor pred-
kladá z pozície evolučnej psychológie.
Po dielach o evolučnej psychológii sexuality (napr. The

Evolution od Desire, čes. 2009) sa D. Buss zameral na ana-
lýzu násilia medzi ľuďmi. Agresivita nás spája so svetom
„nižších“ živočíchov. Autor sa však dištancuje od názorov
etológa K. Lorenza, nositeľa Nobelovej ceny, ktorý tvrdí, že
intradruhová agresia je v prírode zriedkavosťou. U ľudí je
tak rozšírená preto, lebo zlyhávajú pôvodné „zmierňujúce
postoje“ (prejavy správania, ktoré majú zastaviť útočníka).
Naopak zabíjanie a vraždenie sa ukázalo ako evolučne vý-
hodná forma adaptácie – podľa Bussa je skôr záhadou, že
sa nevyskytuje ešte častejšie. Evolúcia teda musela priniesť
aj vytvorenie účinných obranných mechanizmov, ktoré nám
umožňujú rozpoznanie signálov ohrozenia a unik do bezpe-
čia.
Okrem veľmi „čítavého štýlu“ na knihe imponuje aj

množstvo zdrojov, o ktoré svoje závery autor opiera. Sú to
bioarcheologické výskumy, ktoré potvrdzujú, že značná časť
našich tisíce rokov vzdialených predkov umierala násilnou
smrťou. Rovnaké motívy vrážd sa dajú vystopovať u oby-
vateľov západných veľkomiest, rovnako ako u bojovníkov
prírodných národov. Autor so spolupracovníkmi preštudo-
val databázy FBI, ktoré obsahujú údaje o takmer polmilóne
homicídií v USA. Prečítal psychiatrické a psychologické po-

posudky na 375 vrahov v štáte Michigan a hovoril s ich au-
tormi. Jeho laboratórium však urobilo aj veľmi originálne
výskumy o vražedných fantáziách zdravých ľudí. V trans-
kulturálne chápanom výskume sa pýtali pokusných osôb,
aké mali vražedné fantázie, proti komu boli namierené, čo
ich spustilo, ale aj to, čo vyšetreným zábranilo, aby ich
zrealizovali.
Centrálnou myšlienkou Bussovej koncepcie je však tvr-

denie, že „,boj o úspešné reprodukovnie je kľúčovou hnacou
silou našich životov“ a „,vražda bola pozoruhodne účinnou
metódou ako dosiahnuť evolučný úspech“. Najčastejším ty-
pom homicídia je vražda muža mužom. Vraždou zahatáme
konkurentovi možnosť, aby mohol gény odovzdávať ďalej,
ak má obeť partnerku, ona sa stáva potenciálnou šíriteľkou
vrahových génov. Proste straty obete sa stávajú potenciál-
nymi ziskami pre konkurentov. Ziskami môžu byť teritó-
rium či zásoby/majetok obete, chránenie vlastných partne-
riek a zdrojov, ochrana vlastných detí – nositeľov dedičnej
informácie. Zabíjacie mechanizmy a vražedné inštinkty sú
teda výsledkom darwinovskej sexuálnej selekcie, počas kto-
rej sú preferované určité vlastnosti. A agresivita medzi ne
rozhodne patrí. Evolučne psychologické chápanie pomáha
vysvetliť aj mužsko-ženské rozdiely vo vraždení. Prečo dr-
vivú väčšinu vrážd páchajú muži, ale i to, prečo sú tak často
obeťami vraždenia ženy.
Pojmy ako romantická láska, vernosť-nevera, vášeň sú

tiež vysvetliteľné v pojmoch evolučnej psychológie (otázke
žiarlivosti venoval svojho času autor samostatnú monogra-
fiu). Žena, ktorá opúšťa alebo hrozí opustiť svojho manžela,
je v nebezpečí. Znemožňuje partnerovi pokračovať v repro-
dukcii a túto možnosť naopak ponúka inému mužovi.

(pokračovanie na strane 136)
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Navyše status klamaného, či opúšťaného muža v sociál-
nej skupine rýchlo klesá a tým aj klesá jeho šanca získať
iné partnerky. So „sexuálnym predátorstvom” mužov spája
Buss aj taký významný fenomén, akým je domáce nási-
lie. Pokúša sa vysvetliť ťažko pochopiteľný fenomén, prečo
toľké ženy zotrvávajú so svojimi týrajúcimi partnermi.
„Muži týrajú ženy, aby vyriešili svoj špeciálny adaptačný
problém. Týranie má za cieľ zničiť ženské sebavedomie. Se-
bavedomie je ženský vnútorný mechanizmus, ktorý moni-
toruje jej vnímanie toho, aká je žiadúca na trhu párenia”.
Týrajúci muž sa zas môže stať obeťou týranej manželky,
ktorá už nevidí iné východisko zo situácie ako extrémnu
agresiu.
Znásilnenie? Sexuálne pytliactvo a promiskuita? Stal-

keri/sliediči? Násilie voči deťom? Moc a sociálny status ako
afrodiziakum? Machizmus a sexizmus? Na všetky tieto fe-

nomény dáva evolučná psychológia imponujúce a jednodu-
ché odpovede. Recenzent ako psychoterapeut, ktorý spre-
vádza svojich klientov v bludisku ich psychiky i ako súdny
znalec, ktorý sa snaží pochopiť, ako sa zo sporiadaného ob-
čana stal vrah, má pocit, že až príliš jednoduché odpovede.
Navyše sú to tvrdenia, ktoré sa väčšinou ťažko overujú pria-
mou metodológiou založenou na dôkazoch.
Nemožno však nesúhlasiť s Bussovou myšlienkou, že

„vražda je roentgenovou snímkou ľudského vnútra. Odha-
ľuje veci, ktoré sa týkajú väčšiny ľudí na celom svete - po-
trebu prežiť, získať spoločenské postavenie, ubrániť si česť,
získať príťažlivých partnerov, loajalitu svojich milencov. . .
zbaviť sa nepriateľov, ochrániť svoje deti. . .”. Ak budete
fascinovaní knihou Davida M. Bussa, tak ako recenzent,
nezabudnite: fascinovaný je vrah v nás, ktorého sa tie myš-
lienky dotýkajú.

A. Heretik




