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Súhrn 
Predstavujem existujúce teórie príčin vojny (a o pôvode vojny) v preindustrálnych (tradičných, zberačských, 
"primitívnych", lovecko-zberačských, na skupinových a kmeňových úrovniach) spoločnostiach so zdôrazne-
ním úloh prirodzeného výberu, sexuálneho výberu a príbuzenského výberu. Školy sociokultúrnej evolúcie sú 
tiež v krátkosti diskutované. 

Kľúčové slová: príčina vojny, evolúcia, "primitívna" vojna, pravidelná bitka, smrtonosné samčie útoky, prí-
buzenská selekcia, sexuálna selekcia. 

 
Veľa atropológov nepozná (bio)evolučné pozadia vojny 

a pridŕžajú sa stále Meadovej známeho výroku „vojna je len 
kultúrnym vynálezom“ (napríklad Harris, 2-10, Ferguson, 
11-20, Keeley, 21). Veľa študentov o vojne neuvažuje ako 
o užitočnej a relevantnej z evolučného hľadiska, ale aj na-
priek tomu prevládajúca kultúrno-materialistická teória je vy-
soko kompatibilná s evolučnou paradigmou (Sanderson, 22). 

Rôznorodí bádatelia spájajú pôvod vojny so spôsobom 
života v strednej dobe kamennej. Ferguson (17) je najfun-
dovanejší advokát tejto pozície: „Súhrnom: dôkaz je plne 
konzistentný so záverom, že vojna sa prvýkrát stala sociálne 
inštitucionalizovanou v Mezopotámii pred 8000 rokmi. Od-
vtedy sa znovuobjavila veľakrát na mnohých miestach - aj 
keď nevýrazne a inkonzistentne s touto ideou. Vojna sa pra-
videlne vyskytuje počas celej ľudskej histórie.“ 

 Vo veľmi všeobecnej rovine, dôvody vojny, genocídy 
a iných foriem kolektívneho násilia môžu byť chápané ako 
„zbavovanie sa konkurencie“ alebo eliminácia zdrojov stra-
chu a teroru. „Vojna je obvykle jednosmerka k získaniu prí-
stupu k potrebným zdrojom a eliminácii potenciálnych hro-
zieb vlastnej populácie alebo zdrojov" (Corning, 23). 

Prirodzený výber neuprednostňuje, samozrejme, deš-
truktivitu ako takú, ale reprodukčný úspech; násilné interak-
cie vrátane vojny, majú evolučný zmysel len vtedy, ak slú-
žia reprodukcii (Meyer, 24-27, Low, 28, 29, Van der Den-
nen, 30). 
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Obrovské množstvo disciplín má tradične vojnu preštu-
dovanú v modernej, tak ako v „primitívnej“ alebo predgra-
motnej, preindustriálnej, neštátnej, rodovej a kmeňovej spo-
ločnosti a spoločnosti lovcov a zberačov, ale vždy s impli-
citnou domnienkou, že vojna bola a) jedinečne ľudským fe-
noménom a b) pôvodne kulturálny vynález sa rozšíril difú-
ziou alebo došlo k množstvu alebo sériám nezávislých vy-
nálezov (napr. Cioffi-Levilla, 31). 

Objav mužskej koaličnej agresie a „smrtonosného sam-
čieho útočenia“ u voľne žijúcich šimpanzov (Goodall, 32, 
Manson a Wrangham, 33, Wrangham, 34, Wrangham a Peter-
son, 35) a bojovný typ vnútroskupinového násilia u sociál-
nych mäsožravcov a množstva primátov (Cheney, 36, van 
der Dennen, 30) vedú k neudržatelnosti konvenčného po-
hľadu na vojnu ako niekoľko tisíc rokov starého jedinečne 
ľudského „kultúrneho vynálezu“. A namiesto toho je uži-
točné skúmať pohľad fylogenetickej kontinuity, ktorú ako 
prvý medzi inými navrhli Darwin (37), Bigelow (38, 39), 
Corning (23, 40, 41) a bola rozpoznaná viacerými ďalšími 
(Meyer, 24-27, Low, 28, 29, Slurink, 42, van Hooff, 43, van 
der Dennen, 30, 44-49, Gat, 50-52). 

"Phylogeny" poukazuje na základnú (ultimate) dimenziu 
kauzality: "V prvom rade, prečo sa vyvinula vojna alebo 
dispozície k nej?" a „Prečo sa vojna vyvinula len u tak málo 
druhov?“ Čo by mohlo byť významné z proximálnych kau-
zálnych faktorov, napr. „Aké sú motívy a podmienky, ktoré 
vedú ku tejto konkrétnej vojne?“ Pôvodné a proximálne prí-
činy (ultimate and proximate causes) sú skôr komplemen-
tárne než navzájom sa vylučujúce. 

Evolučná (alebo selekcionistická alebo darwinistická) 
paradigma sa odvíja od predpokladu, že všetky organizmy 
vrátane človeka (Homo sapiens sapiens) sa vyvíjali, že 
všetky žijúce organizmy sa vyvíjali/pochádzajú z iných or-



J. M. G. VAN DER DENNEN: (EVOLUČNÉ) TEÓRIE VOJNY V PREINDUSTRIÁLNYCH  
(LOVECKO-ZBERAČSKÝCH) SPOLOČNOSTIACH 

46 
 

ganizmov, ktoré sa úspešne párili a reprodukovali v predo-
šlých prostrediach, a že nakoniec všetky organizmy sú 
usporiadené v jednej neprerušovanej reťazi od prvých jed-
noduchých množiacich sa buniek, a tieto sú fylogeneticky 
príbuzné s ďalšími. Nakoniec všetky organizmy sú produk-
tami predchádzajúcich stratégii ich génov. 

 

Darwinistická (bio)evolúcia: prirodzený výber, 
sexuálny výber a príbuzenský výber 

Vo všeobecnosti sa u živočíchov a ľudí rozlíšili, dva ty-
py vojny (širšie definované ako organizovaná medziskupi-
nová alebo medzikomunitná bojová súťaž): útok („smrto-
nosný samčí útok“ alebo pasca, či začiatok prekvapivého 
ataku) a bitka (konfrontácia dvoch opozičných línií alebo 
rojníc). Keď bitka je dopredu pripravená, hovoríme o "pit-
ched battle". V „primitívnych“ spoločnostiach je útočenie 
najkrvavejšia a smrtiaca forma vojny vedúca k malému ale 
rýchle narastajúcemu počtu obetí a niekedy má až genoci-
dálne smerovanie (napr. Davie, 53, Turney – High, 54, Di-
vale, 55, Cheney, 36, Bigelow, 38, 39, Manson a Wrang-
ham, 33, Low, 28, 29, van der Dennen, 30, Keeley, 21, Gat, 
50, Wrangham, 34, Wrangham a Peterson, 35, Otterbein, 56). 

Smrtonosné samčie útoky boli vysvetlované Wrangha-
movou hypotézou „o nevyváženosti sily“, Tooby a Cosmi-
des ich vysvetľovali (57) teóriou „rizikového kontraktu“ 
(pozri tiež Malagon – Fajar, 58 a Lowov, 28, 29) a van der 
Dennenovým (30) prístupom z hľadiska sexuálneho výberu 
(vide infra). Wrangham (34) tiež navrhoval odlišnú mož-
nosť, že spoločný predok šimpanzieho hominida už mal 
vzorec smrtonosného samčieho útočenia vo svojom reperto-
ári správania (panid-hominid synapomorphy) pred 6 mili-
ónmi rokov. 

Typy vojnových konfliktov sa objavujú u mnohých dru-
hov primátov a niektorých ďalších skupinovo- teritoriálnych 
cicavcov, ako sú sociálne mäsožravce. Ku konfliktom do-
chádza hlavne pri riziku stretov skupín primátov, nevydare-
ných útokoch alebo nevydarených prekvapivých útokoch 
a pri riziku stretnutí skupín "primitívnych" ľudí a medzi po-
staveniami armád v historických a pri súčasných vojnách, 
keď armády sú príliš veľké na to, aby mohli fungovať nepo-
zorovane. Turney- High (54) osvetlil “biomechaniku” línie, 
ktorá sa vyvíja viac aleko menej automaticky, keď dve sku-
piny sa stretnú v agonistickom strete a každý individuálny 
organizmus sa usiluje mať ochránené svoje zraniteľné boky 
svojimi susedmi. U sociálnych mäsožravcov a "samičích 
zväzkov" (alebo samičích filopatrických) druhov primátov, 
účasť samíc na týchto konfliktoch - skôr hlučných ako kr-
vavých - obyčajne presahuje účasť samcov. Zápas podobný 
"ritualizovanému" boju sa obvykle objavuje medzi pokroči-
lými kmeňovými spoločenstvami s pomerne hustými popu-
láciami (napr. Nová Guinea) a predpokladá sa, že ide o tes-
tovanie početnej sily oponenta, pokiaľ existuje únikový 
priestor pre mierumilovné riešenie konfliktu mediátormi - 
ale rituálna bitka môže ľahko prerásť do rozprášenia proti-
vníka a masakra, ak jedna zo zúčastnených strán zistila vý-
znamnú nerovnováhu síl (Divale, Durham, 59, 60, Otterbein, 
van der Dennen). Niektoré austrálske kmene praktizujú na 
vybavovanie sporov takzvané "expiatory combats" (porov-
nateľné so stredovekými súbojmi) (van der Dennen (61)). 

Názor, že vojna určite už musela existovať ešte predtým, 
ako bolo sformované ľudstvo sa opiera o: 

a) o argument fylogenetickej kontinuity (Bigelow, Low, 
van der Dennen, Otterbein, Wrangham): kontinuity 
medzi ľuďmi a humánnymi primátmi, ako opozitum 
k často implicitnej domnienke o ľudskej jedinečnosti 
a presvedčeniu, že vojna je kultúrny vynález z minulosti;  

b) mnohonásobný samčí (alebo polyadický) koaličný ar-
gument: keď druhy vyriešili problém koordinovanej 
kooperatívnej akcie viac než dvoch individuí, tým bol 
vyriešený problém vojny, pretože tento druh "sebeckej 
spolupráce" (Corning) je excelentný nástroj pre eskalo-
vanie násilnej medzikoaličnej a medziskupinovej súťa-
živej konkurencie. "Spolupráca v konflikte je pravde-
podobne vždy kľúčom k ľudskému prežitiu" ako uvá-
dza Bigelow. Odteraz, prinajmenšom dva (inteligentné) 
druhy to dosiahli: človek (Homo s.sapiens) a obyčajný 
šimpanz (Pan troglodytes); samčí fľaško-nosí delfín 
(Tursiops truncatus), ktorý je schopný "superkoalícii" 
pre zámer dôrazne monopolizovať samicu, je vážnym 
tretím kandidátom. A prídavne, etnocentrická xenofobia 
medzi skupinami by bola selektívne priaznivá v poten-
ciálne nepriateľskom a násilníckom súťaživom prostre-
dí (napr. Bigelow, van der Berghe, 62, Reynolds, Falger 
a Vine, 63, van der Dennen, Shaw a Wong, 64, Hamil-
ton, 65-67, Irwin, 68, Wilson, 69,70), exacerbuje pri 
klesajúcom (genetickom) príbuzenstve pri hraniciach 
skupiny: "Na hranici lokálnej skupiny je výrazný po-
kles v prepojenosti, tento pokles by mohol generovať 
aktívnu hostilitu medzi susediacimi skupinami" (Ha-
milton, 67). Mnohí vedci uviedli, že medziskupinová 
konkurencia môže byť potentnou a vytrvalou selektív-
nou silou bez vysokého stupňa násilia a zabíjania (napr. 
Bigelow, Wilson). "Podľa súčasných teórií, genocída 
alebo genosorpcia silne uprednostňujúca agresora sa 
potrebujú presadiť len raz za niekoľko málo generácií, 
aby priamo usmernili evolúciu. Toto samo o sebe by 
mohlo potlačiť reálne altruistické gény v rámci zväz-
kov" (Wilson, 69). 

Otázku, prečo muži sú bojovníci v útočnom type vojny 
si kládli medzi inými Symonson (71), Trivers (72), Dow 
(73), Tooby a Cosmides, Low, van der Dennen, Wrangham 
a Ghiglieri (74-76). Ich odpovede sú neobyčajne kompati-
bilné: útočný typ vojnového stavu sa vyvíjal ako vysoko ri-
ziková/ vysoko zisková samčia koaličná reprodukčná straté-
gia (alebo, čo je na pováženie, ako rodičovská investičná 
stratégia). K pochopeniu tohto - pre niekoho nepochybne 
extravagantného tvrdenia - sú relevantné nasledujúce pozo-
rovania. Reprodukčný úspech je jediné kritérium, ktoré platí 
v evolúcii. Mužské a ženské organizmy majú vyvinuté od-
lišné stratégie pre optimalizáciu ich reprodukčného úspe-
chu, pretože čo je pre jedno pohlavie diaľnica ku genetickej 
nesmrteľnosti, je pre druhé pohlavie jednosmerný lístok ku 
genetickému zabudnutiu (parafrázovaný Symonson). Pre 
samčie organizmy sú samice všeobecne limitovaný zdroj: 
pre ľudských mužov sú ženy vysoko strategicky "dobré" 
(vždy v krátkom uspokojení), potom sa môže obrátiť k iným 
zdrojom kontroľovaným mužmi vnútri potomstva (Borgia, 
77, Melotti, 78-81, Symonson). Súhlasne medzi šimpanzami 
(samčí filopatrický druh) pôvodný (ultimate) benefit smrto-
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nosného samčieho útočenia hypoteticky zvyšuje prístup 
utočných samcov k reprodukčne hodnotným samiciam pro-
stredníctvom buď inkorporácie susediacich samíc alebo za-
sahovania do teritória susediach skupín a eliminácie slab-
ších samcov. 

Wragham (34) predložil hlavnú adaptačnú hypotézu pre 
vysvetlenie distribúcie druhu pri medziskupinovom koalič-
nom zabíjaní. Toto je hypotéza o nevyváženosti sily, ktorá 
hovorí, že koaličné zabíjanie je výrazom dominančného pu-
du voči susedom. Uvádzajú sa dve podmienky, obe sú po-
trebné a dostatočné pre vysvetlenie významu koaličného 
zabíjania susedov: (1) stav medziskupinového nepriateľstva; 
2) dostatočná nevyváženosť sily medzi skupinami, kde jed-
na skupina môže beztrestne atakovať inú. Za týchto okol-
ností sa tvrdí, že selekcia uprednostňuje tendenciu loviť 
a zabíjať rivalov, ak náklady sú dostatočne nízke. Na zákla-
de nálezov u šimpanzov, Manson a Wrangham predložili 
úvahu, že mechanizmus nevyváženej sily musí byť taktiež 
dôležitým faktorom, ktorý podporuje evolúciu smrtonosné-
ho samčieho násilia aj u ľudí - a to ešte pred evolúciou 
zbraní. Táto stratégia môže byť vzorcom bežným pre šim-
panzov – bonobov - človeka (alebo HUCHIBO): “Na roz-
diel od goríl a orangutanov, samci zoskupenia šimpanz – 
bonobo - človek si prevážne ponechávajú samčie potom-
stvo, žijú v uzavretých sociálnych skupinách s viacerými 
samicami, samce sa pária s viacerými,vytyčujú hranice spo-
ločného teritória, sú kooperatívne aktívne v teritoriálnej ob-
rane a zjavne, keď susediaca komunita slabne, samci niekto-
rých komunít vytvárajú zhodné strategické úsilie kráčať, 
útočiť, zabíjať svojich rivalov, tak ako to robia muži (Ghig-
lieri, 74), hoci sa u bonobo (Pan paniscus) medziskupinové 
agonistické správanie pozorovalo, nevyskytli sa žiadne smr-
tonosné útoky (ani spoločné lovenie). Špeciálne kombinácia 
spolupráce samec-samec, "protoetnocentrizmus", skupinová 
teritorialita a samičí transfer boli označené ako počiatočná 
poodmienka pre letálne medziskupinové násilie (Goodall, 
Ghigliri, Alexander, 82-90, Manson a Wrangham, Slurink, 
Van der Dennen, Wrangham a Peterson, Wrangham). Wrang-
ham a Peterson poznamenávajú, že základná psychológia 
"mužskeho zväzku" nie je rozdielna pre šimpanzie útočiace 
skupiny, ľudské mestské gangy, proto-štátne bojovné spolo-
čenstvá a súčasné armády. 

Tooby a Cosmides vyčísľujú niektoré významné dôsled-
ky ich rizikového vojnového kontraktu: (1) muži (ale nie 
ženy) vyvinú psychologické mechanizmy ("darwinovský 
algoritmus") utvárané pre koaličnú vojnu a 2) sexuálny prí-
stup k ženám bude primárnym benefitom, ktorý muži získa-
vajú zo spájania mužských koalícií. Alebo podľa Lowa:  
"V priebehu evolučných dejín boli schopní reprodukčne sa 
obohacovať vďaka bojovnosti, čoho ženy nikdy neboli 
schopné" (Low, 28). 

Toto kontrastuje, ako sme videli, u väčšiny ostatných 
primátov (a sociálnych mäsožravcov), u ktorých samice ma-
jú viac "oprávnené záujmy" v obrane ich rodu a integrity 
skupinového teritória. 

Dôvody pre skupiny konkurovať ako skupiny boli objas-
nené autormi ako Pitt (91), McEachron a Baer (91) a Baer 
a McEachron (92). Niekoľko scenárov môže byť znázorne-
ných v medziskupinovej súťaži: (a) pokojná koexistencia ale-
bo združovanie skupín; (b) mierumilovná pokojná konku-

rencia medzi skupinami porazených hladujúcich; (c) násilný 
konflikt medzi individualitami; (d) šplhajúce súťaženie a (e) 
násilný skupinový konflikt, totiž vojna. Vojna by bola naj-
lepšou alternatívnou pre tú skupinu, ktorá ho praktizovala 
úspešne, teda s biologickým dosahom. Ak je konflikt nevy-
hnutný, dáva to lepší evolučný zmysel pre svorky určiť 
vlastníctvo zdrojov ako skupinové, radšej ako sa dostať aj do 
konfliktu a aj zhoršiť inkluzívnu zdatnosť (čo by mohlo vy-
plývať z fúzie). Usudzovaním, že rôzne skupiny smerujú 
k jednej alebo inej z týchto stratégii v odlišných stupňoch, je 
ľahké vidieť, že vojne naklonená skupina by bola najúspeš-
nejšia a mohla by dobiť inú skupinu pokúšajúcu sa realizovať 
jednu z ďalších stratégii. Zreteľne to budú šíritelia vojny, kto-
rých gény sú reprezentované v ďalšej generácii. Vskutku, je-
diná možná stratégia konkurovania skupine, ktorá praktizuje 
vojnu, je vojna samotná, či už obranná alebo útočná.  

Richerson (94) išiel ešte ďalej v tom, že definoval hypo-
tézu "evolučnej tragédie": vojna sa vyvinie, aj keď je to hor-
šie pre všetkých. Je to skôr pervezia situácie (logika vojno-
vej "hry") než zaangažovaných aktérov. 

Ľudia sa takto stávajú stelesnením bytostí prvého úderu. 
Na rozdiel od živočíšnych druhov, títo boli prekvapujúco 
schopní zabíjať dospelých jedincov toho istého druhu, keď 
ich odporcovia sú neozbrojení a zraniteľní a v reálnej vzdia-
lenosti pre vypúšťané projektily (Pitt, Baer a McEachron, 
Bigham, 95, Gat). 

Väčšina z mnohých faktorov, ktoré sú priaznivé pre rep-
rodukčný potenciál kooperujúcich ľudí a dobrých bojovní-
kov môžu byť zoskupené do dvoch kategórii: (1) genetický 
účinok rozširujúceho sa Lebensraum (teritória a zdrojov)  
a (2) genetický vplyv polygýnie (Bigelow, Hamilton, Wil-
son, Low, van der Dennen). 

Medzi mnohými lovcami a zberačmi mužova kvalita ako 
bojovníka a jeho lovecká zručnosť priamo súvisí s počtom 
žien, ktoré môže získať a/alebo mať prístup k slobodným 
ženám (napríklad Symons, Chagnon, Low, Hawkes, 102, 
van der Dennen). 

Van der Dennenov výskum evolučných pôvodov medzi-
skupinového konfliktu u sociálnych mäsožravcov a primátov 
identifikoval (a) schopnosť formovať polyadické koalície (se-
becká a oportunistická kooperácia s viac ako jednou spo-
lušpecificitou) ako potrebný predpoklad, ktorý je spätne po-
žadovaný; (b) sociálnosť (medziskupinový konflikt sa obja-
vuje len u dlho žijúcich sociálnych druhov (Low, 28); (c) 
machiavelliovská (oportunistická) inteligencia a (d) proto-
etnocentrizmus. Predpokladá sa, že proto-etnocentrizmus za-
hŕňa nejaký typ skupinovej identity, je to schopnosť rozoznať 
patriacich do skupiny od mimoskupinových členov, rozlišo-
vať medzi týmito kategóriami, preferenčne sa starať o členov 
do skupiny patriacich pozitívnymi recipročnými (altruistic-
kými) interakciami ako je ochrana, nepotizmus (rodinkárstvo) 
a podelenie sa o zdroje. Van der Dennenov evolučný scenár 
alebo "evolutionario", tiež opisuje fylogenetické a socio-eko-
logické princípy regulujúce formovanie skupiny, vnútrosku-
pinový altruizmus, mimoskupinový antagonizmus a medzi-
skupinové agonistické správanie (ako je vojna a jej non-
humánny ekvivalent). 
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Sociokultúrna evolúcia: stupne sociopolitickej 
komplexnosti 

Základné motivácie a postupy “primitívnej” vojny boli 
známe už klasickým historikom, ako bol Herodotus a Taci-
tus (Turney-High, van der Dennen). Jedena z prvých správ 
v Európe o "primitívnom" kanibalizme a vojne bol Hans 
Stadenov (103) príbeh z jeho života medzi brazílskymi Tu-
pinambarmi (napriek pochybnostiam narastá presvedčenie 
o ich autenticite). 

Roku 1767 Adam Ferguson (104) publikoval An Essay 
on the History of Civil Society (prvý pokus o empirickú 
transkulturálnu štúdiu), v ktorej urobil záver: “Mali sme 
možnosť pozorovať, že v každom nevzdelanom štáte bola 
vojna obrovským podnikaním (business); a to v barbarských 
časoch, kedy bolo ľudstvo rozdelené do menších spoločen-
stiev väčšinou zaangažovaných do permanentných nepria-
teľstiev.” Vojna, medziskupinový antagonizmus, "bola a je 
obrovským podnikaním (business) ľudstva od nepamäti". 
Tento záver pekne potvrdzuje Hobbesov (105) pochmúrny 
pohľad na podmienky vedenia vojny v primitívnej spoloč-
nosti (ako príčiny identifikoval "konkurenciu, nesmelosť 
a slávu"). Diametrálne odlišné pohľady zastával Rousseau 
(106) v jeho Le Contrat Social, v ktorej uviedol koncept 
"Urodzený divoch", ktorý jednoducho neodpláca vojnu, pre-
tože nie sú benefity, ktoré by narastali z odplácania vojny. 
(A táto tzv. Hobbes-Rousseau-kontroverzia, ktorá perzistuje 
a je nezmieriteľná, dominuje v atropologickej literatúre do-
dnes). 

Koncept evolúcie ako organizujúceho princípu kultúrnej 
antropológie bol načrtnutý okolo roku 1840, ešte pred Dar-
winovým Origin of Species (107). Ale súvisí to so sociokul-
turálnou evolúciou (lamarkovskou,spencerovskou) a nie 
s darwinovskou (bio-)evolúciou, ktorú Darwin sám rád ozna-
čuje ako "pôvod (descent) s modifikáciou". (Pojmy „evolú-
cia“, „funkcia“ a „adaptácia“ používali aj bio-evolucionisti 
aj sociokultúrni evolucionisti, ale tí sa odvolávajú na odliš-
né fenomény, čo môže spôsobiť závažné zmätky). 

Evolucionizmus, dominantná škola na konci 19. storo-
čia, sa hlási k lineárnej a progresívnej koncepcii evolúcie 
a histórie: ľudské spoločenstvá napredovali od jednodu-
chých ku komplexným, od primitívnej hordy k barbarskému 
štádiu, až k civilizácii (Spencer, 108, Morgan, 109, Tylor, 
110). Steward (111) a niektorí iní vidia v kultúrnej evolúcii 
multilineárny fenomén. O storočie neskôr Sahlins (112-115) 
a Service (116-118) navrhli schému sociálnej evolúcie 
v štyroch etapách: tlupa, kmeň, náčelníctvo a štát, so sprie-
vodnými zmenami vzorcov a motívov vojny. Muehlmann 
(119) a Meyer hovorili o endemických sporoch,vojnách ako 
odplatách za vojnu ako nástrojoch lovenia a rabovania, teri-
toriálnej expanzie, dobytia, podmanenia a genocídy. 

Tiež Fried (120-122) a Hunter a Whitten (123) identifi-
kovali štyri etapy alebo úrovne “sociopolitickej” evolúcie: 
rovnostárska spoločnosť, triedna spoločnosť, spoločnosť 
vrstiev a spoločnosť na úrovni štátu (viac alebo menej ekvi-
valentné s tlupou, kmeňom, náčelnictvom a štátom). Táto 
sekvencia spoľahlivo reprezentuje kultúrno-evolučný vývoj. 
Spôsob vojny, jej vedenia v každej z týchto úrovní sa odlišuje 
systematickým spôsobom. Podobne Quincy Wright (124) roz-

lišoval sociálnu, ekonomickú, politickú vojnu ako zreteľné 
progresívne sociálne-evolučné etapy. 

S týmto úrovňami sociopolitickej organizácie korešpon-
dujú úrovne vojenskej organizácie ako ich rozlíšil Feest 
(125): (a) vojnoví šéfovia na báze reputácie; (b) dvojité 
vodcovstvo: formálni mieroví a vojnoví vodcovia; (c) de-
diční vodcovia a pôvodné vojenské spoločnosti; (d) plne 
rozvinuté vojenské spoločnosti (alebo bratstvá); a konečne 
(e) stále armády (pozri tiež Andreski (126, 127). 

Carneiro (128-131) poznamenáva, že zatiaľ čo pri ma-
lých mierkach, na úrovni tlupy a pri kmeňových spoločnos-
tiach je obvykle možné vytvoriť tlupy s nanajvýš niekoľ-
kými tuctami bojovníkov, náčelníci dokážu vytvoriť ozbro-
jené sily so stovkami alebo tisíckami bojovníkov. Carneiro 
študoval náčelnícke úrovne vojny v Cauca údolí v Kolumbii 
a na Fiji. Poznamenáva, že vojna medzi náčelníkmi v týchto 
regiónoch bola skoro konštantná. Fiji bola zriedkavo bez 
vojny a v Cauca údolí „bola vojna univerzálna, akútna a ne-
konečiaca“ (131), pretrvávajúci zápas o teritórium a moc. 
Toto je fortiori prípad štátov a impérii; je to opakované po-
zorovanie, že štáty vedú vojny a vojny vytvárajú štáty. 
Vznik štátu v kodifikovanej histórii reprezentuje pozoru-
hodný proces paralelnej evolúcie so začiatkom v Mezopotá-
nii pred cca 5100 rokmi. (Sanderson, 22). “Dobyvatelia sú 
zvyčajne geneticky veľmi ušľachtilí. A zároveň často zabí-
jajú alebo zotročujú mužkých oponentov a robia si nároky 
na ženy. 

Hobhouse, Wheeler a Ginsburg (132), van der Bij (133) 
a Quincy Wright ako prví použili hrubé štatistiky do ich 
transkulturálnej vzorky 650 "primitívnych" spoločností, ako 
aj rôzne stupne "ekonomickej kultúry", čiže nižšie a vyšie 
lovecké,nižšie,stredné a vyššie poľnohospodárske, nižšie 
a vyššie pastierske. Wright konštatoval, že 95 % zo súboru 
boli bojovní ľudia (ktorí zjavne spĺňali predstavu o univer-
zálnej bojachtivosti). Iné dôležité závery boli: “Ani terito-
riálne dobytie, ani uchvátenie otrokov, ani rabovanie eko-
nomického tovaru nie je charakteristické pre primitívnu 
vojnu" a "čím primitívnejšie ľudské spoločenstvá, tým sú 
menej bojovné. Absenciu "ekonomických" motívov vo vzor-
coch vojny u primitívnych spoločností (aspoň u lovcov 
a zberačov) zdôraznil tiež Turney-High, ktorý si myslel, že 
vojna bola tak povrchná a nevýrazná, pretože bola nadobro 
neekonomická. Niekoľko primitívnych spoločností dosaho-
valo to, čomu sa hovorí "vojenský horizont". 

Celkom odlišná tradícia začala Steinmetzom (134, 135) 
(ktorý odpovedal na Bijove zistenia, že primitívne spolo-
čenstvá sú nevýbojné a že primitívne spoločenstvá sú primi-
tívne pretože sú nevýbojné) a špeciálne Davie (53), ktorý 
zdôrazňuje krvavú vojnu pre korisť, teritoriálne dobytie, 
únos žien, atď., napriek tomu tiež uznáva "neekonomické" 
motívy, ako je pomsta, povinnosť krvavého sporu a iné 
"magicko-religiózne" motívy (porovnaj Ferguson (11,13). 

Súčasné školy (multi)funkcionalizmu a (eko)materializ-
mu (Vayda, 136-143, Leeds, 144, Harris, Ferguson), tiež 
postulujú realistický skupinový konflikt týkajúci sa mate-
riálnych záujmov ; vojna je vykreslená ako stratégia zaiste-
nia si vzácností, životných alebo strategických zdrojov ako 
je územie a divina (vysoko kvalitný proteín). Korene mate-
rialistickej školy rašili roku 1940, keď viacerí atropológovia 
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reinterpretovali vojnu prériových Indiánov, Iroquoianov 
a Zuluov v ekonomických pojmoch, totiž ako vedomý, zá-
merný a násilný boj o ovládnutie materiálnych zdrojov. 

Pomsta, ženy, teritórium a vzácne zdroje (vrátane nikdy 
nekončiaceho hľadania bezpečia) sú hlavnými proximálny-
mi príčinami alebo motívmi vojny a krvná pomsta v "primi-
tívnych" spoločnostiach uvádzaná v literatúre, je blízko pre-
pojená so statusom, prestížou a slávou a nadprirodzenými 
alebo magicko-religióznymi motívami (tak ako poľovanie 
na hlavy, ukoristenie trofeje, skalpovanie, kanibalizmus, 
ukrižovanie ľudí, uzmierovanie duchov predkov atď. (Da-
vie, Turney-High, Chagnon, Divale, Otterbein, Ferguson, van 
der Dennen, Keeley, Gat). Ako Gat dôvodnil: "Prepojená 
rivalita o zdroje, status a prestíž a reprodukciu je kauzálnym 
koreňom konfliktu a boja u ľudí, ako aj u všetkých iných 
živočíšnych druhov. Iné príčiny a manifestácie boja v príro-
de a motivačné a emocionálne mechanizmy s nimi späté, sú 
od nich odvodené a im podriadené; tieto primárne príčiny sú 
originálne vyvinuté týmto spôsobom aj u ľudských bytostí."  

Carol Ember v publikácii vydanej roku 1978 (145) (de-
finitívne?) rozbil "mýtus o mierumilovných lovcoch". Van 
der Dennen, Keeley a Gat potvrdili nedávno, že "primitív-
na" vojna (medzi lovcami, zberačmi, jednoduchými roľ-
níkmi) a prehistorická vojna je vo všeobecnosti letálnou, 
krvavou a niekedy až genocídnou záležitosťou: guerrea 
l´outrance (vzhľadom na rýchlu akumuláciu príčin útočenia 
a porážania). Vyhynutia skupiny v dôsledku chronických 
vojen medzi (zberačskými) dedinskými komunitami sú cel-
kom bežné v Novej Guinei, Amazónii a iných regiónoch, 
kde konflikty a vojny sú endemické. 

Broch a Galtung (146) reanalyzovali Wrightove data 
pomocou metód multivariačnej analýzy a prišli jednoznačne 
k záveru, že "bojovnosť je sprievodca civilizácie". Hoci ich 
údaje sú skôr synchronické než diachronické, silne naznaču-
jú, že sa tu uplatňuje proces, ktorý pri narastajúcej civilizá-
cii by mohol viesť k nárastu bojachtivosti a bojovnosti. 
Sprievodné (hlavne sociálne - darwinistické) teórie zastáva-
jú v tejto súvislosti názor, že boje, vojna a medziskupinový 
konflikt sú základnými faktormi ľudského pokroku, alebo 
že vojna je základným hýbateľom ľudskej (kultúrnej, mo-
rálnej duchovnej) evolúcie: agent pokroku (the Agent of 
Progress). 

Medzi súčasnými vedcami sú rôzne názory na rolu, kto-
rú mala vojna pri vzniku komplexnejších spoločenstiev. Sú 
rozdiely medzi tými, ktorí ju považujú za primárneho hýba-
teľa (napr. Carneiro), alebo za sekundárneho a podporujú-
ceho iné trendy (napr. Fried), alebo chápu vojnu ako jednu 
z viacerých interagujúcich premenných (napr. Ferguson). 
V tabuľke 1 sú zhrnuté hlavné teórie "primitívnej" vojny. 

Tabuľka 1. Teórie "primitívnych" vojen 

Hlavné teórie "primitívnych" vojnových stavov môžu 
byť kategorizované (viac, či menej ľubovoľne a s pre-
sahmi nasledovne: 

(1) Vojna ako kultúrny vynález a makroparazitiz-
mus 
Toto je prevažujúca paradigma medzi kultúrnymi an-
tropológmi, sociológmi a makrohistorikmi. Vojna je 

len kultúrny objav (Mead, 1) a vojna nie je v našich gé-
noch, sú najznámejšie vyjadrenia invencionistickej 
školy (boasiani), na začiatku ktorej bol Boas (149) 
a jeho študenti Dewey (150), Benedict (151) a Mead. 
Vojna, ako objav v minulosti (alebo série objavov a ich 
šírenie hlavne kulturálnou difúziou) a vojna ako plie-
nenie zachytená bohato v písomnostiach už so vznikom 
prvotných štátov a ríš pred 5000 rokmi sa stáva témou 
vo všetkých všeobecných učebniciach histórie: napr. 
McNeill (152), Boulding (153), Leakey a Lewin (154), 
Schneider (155-157), White (158), Bronowski (159), 
Starr (160), Dyer (161), Dawson (162), Cioffi-Revilla, 
Wittfogel (163), difusionisti a marxisti-leninisti. 

(2) (Eko)materialistické a príbuzné (multi)funkcio-
nalistické teórie 
Väčšina alebo všetci teoretici tejto školy uznávajú so-
ciokultúrnu evolúciu, ale nevidia žiadnu špeciálnu rolu 
"biológie" (ktorá je obyčajne chápaná ako "gény a hor-
móny", neberúc do úvahy dimenziu pôvodu-ultimate 
dimension) a takto vo všeobecnosti odmietajú (bio)evo-
lúciu ako irelevantnú (napr. Ferguson, Keeley). Mnohí 
týto teoretici sú pravými dedičmi Malthusa v zdôraz-
ňovaní demografického faktora (preľudnenie, populač-
ný tlak v súvislosti s ekologickými a/alebo klimatic-
kými zmenami) v kauzalite vojny: Sumner (164, 165) 
Sumner a Keller (166), Davie, Bernard, Andreski, 
Bouthoul, Lathrap (167), Steward, Harris, Ferguson, 
Keeley. (Multi) funkcionalisti sú Vayda, Leeds (168), 
Vayda a Leeds, Leeds a Vayda (169). Typické tvrdenie 
tejto školy je: "Primitívna vojna nastáva ako časť kom-
plexného systému, ktorý chráni ľudské populácie od 
prekročenia únosnosti ich domovov a zdrojov (carrying 
capacity of their habitats) (Harris, 3), alebo Vaydovou 
terminológiou: funkciou vojny je prispôsobenie pome-
ru človek/krajina. Multifunkcionalisti predpokladajú 
nielen prispôsobenie sa pomeru človek/krajina pomo-
cou vojny, ale tiež reguláciu psychologických, ekono-
mických a sociopolitických premenných. Najzžieravej-
ším a sarkastickým kritikom tejto školy je Hallpike 
(170). Jedna vetva tejto školy sa snaží dať do súvislosti 
populačnú reguláciu, prednostnú ženskú infanticídu, 
vojnový stav a takzvaný "mužský komplex nadrade-
nosti" (Harris, Divale (171, 172), Divale a Haris (173, 
174), Divale a spol. (175). 

(3) Sociokultúrna selekcia a evolúcia teórií vojny 
(evolucionizmus v skratke)  
Typické tvrdenie tejto školy je: Ako spoločnosti súťa-
žia, "menej dobre adaptovaná má tendenciu padnúť na 
okraj, zostáva mimo tých najschopnejších, ktorí obstáli 
v súťaži (Carneiro, 129): White (158), Malinowski (176), 
Turney- High, Otterbein (177-181), Meyer, Muehl-
mann, Fierd, Hunter a Whitten, Feest, Andreski, Ste-
ward, Naroll a Divale (182), Sahlins, Service, Knauft 
(183-185), Boehm (186) medzi inými. White (porovnaj 
Newcomb (187) tvrdí, že "Vojna je zápas medzi so-
ciálnymi organizmami, nie indivíduami. Jej vysvetlenie 
je teda sociálne alebo kultúrne, nie psychologické." Tá-
to programová a dogmatická dôslednosť spôsobila viac 
škody ako dobra (napr. Chagnon, 101). Hlavná kritika 
je od Hallpike a Robarchek (188, 189). Väčšina študen-
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tov tejto školy sa pridržiava konceptu tlupy, kmeňa, 
náčelníctva, stavov v sekvencii sociokulturálnych etáp 
(pozri text). Muehlmann a iní (napr. Kelly (190) navr-
hujú, že vojna má pravdepodobne pôvod a vyvinula sa 
z krvavých sporov. Meyer predpokladal sociokultúrny 
vývoj od endemickej vojny (za metafyzickú moc) k jej 
inštrumentalizácii (kvôli materiálnej moci). Meyer a Wil-
son pokladajú vojnu a tiež etnocentrizmus za kultúrnu 
hypertrofiu biologických predispozícií. Lopreatov (191) 
"biokulturálny" prístup chápe korene vojny a vôbec 
ľudskú odpornosť (nastiness) v evolúcii v behaviorál-
nych predispozíciách k seba-rozšíreniu (self-enhance-
ment). Tieto posledné koncepcie tvoria most k (bio)evo-
lučným teóriam. 

(4) (Bio)evolučné teórie 
Hlavná časť týchto teórií je založená na predpoklade 
fylogenetickej kontinuity a koevolúcii génov a kultúry, 
na modele "duálnej dedičnosti", na uznávaní oboch 
evolúcií, našej biologickej a sociokulturálnej evolúcii. 
Títo teoretici sú dosť rôznorodí, od striktných genetic-
kých selekcionistov (Durham) k skupinovým selekcio-
nistom, sexuálnym selekcionistom a príbuzenským se-
lekcionistom kdesi medzi nimi. Medzi autormi a té-
mami nachádzame nasledovné blízke vzťahy: 

- Vojna a skupinová teritorialita: Tinbergen (192, 193), 
Holsti (194), Davie, Pitt, Turney-High, Bigelow, Al-
cock (195), Hamilton a Wilson uvažujú o modele "od-
razového mostíka" ("stepping stone") teritoriálneho 
zväčšenia a genosorpcie. 

- Teórie vojny a lovu (alebo "psychológia mäsožrav-
cov"): James (196, 197), Frobenius (198), Washburn 
a Lancaster (199), Lee a DeVore (200), Corning, 
Pfeiffer (201), Melotti, van Hooff. Vojna ako evolúcia 
lovu: Frobenius; "popularizácie "zabijácka opica": Dart 
(202, 203), Ardrey (204); a s tým súvisiace včasné 
konceptualizácie "inštinkt útočnosti" ("instinkt of 
pugnacity") od Jamesa a McDougalla (205). Scott 
(206) uvažoval, že prví hominidi sa nevyvinuli ako 
hroziví lovci a bojovníci, ale ako pojedači zostatkov  
a "strachopudi" (scavengers and "fear biters"). 

- Vojna a ľudská (ultra)sociabilita a teoretici vyvažo-
vania moci (ľudské skupiny ako predátory jednej voči 
druhej po náraste ľudských skupín k ekologickej domi-
nancii): Alexander, Andreski, Lorenz (207), Slurink, 
van der Dennen. "Strach z nepriateľských cudzincov bol 
pravdepodobne najefektívnejší promotor sociálnej jed-
noty medzi príbuznými skupinami ľudí" (Bigelow, 38). 

- Vojna a evolúcia mozgu u hominidov/ľudí (dochádza 
k strojnásobneniu ľudského mozgu -vplyvom neúpros-
nej a vytvalej konkurencii medzi skupinami: Darwin, 
Keith (208), Bigelow, Pitt, Alexander, Alexander 
a Tinkle, Baer a McEachron, McEachron a Baer. 

- Vojna a skupinová selekcia (špeciálne v priebehu hu-
mánnej evolúcie sa ľudské skupiny neustále premies-
tňovali, pričom inkorporovali, podaňovali si alebo vy-
raďovali (eliminated) iné ľudské skupiny): Darwin, 
Bigelow, Corning, Masters (209), Wilson, Eibi-
Eibesfeldt (210-214), Alexander, Melotti, Boyd a Ri-

cherson (215), Richerson a Boyd (216). Eibi-Eibesfeldt 
obvzlášť zdôrazňuje rolu indoktrinácie pri formovaní 
a vzniku "bojovného typu" osobnosti. 

- Vojna a príbuzenská selekcia (etnocentrizmus s xeno-
fóbiou): van den Berghe, Goodall, Shaw a Wong, Wil-
son, Lumsden a Wilson (217, 218), Meyer, Reynolds 
a spol., Falger (219), van der Dennen, Thienpont 
a Cliquet (220). 

- Vojna a sexuálna selekcia (sexuálna alebo reprodukč-
ná konkurencia a evolúcia "mužskej koaličnej psycho-
lógie"; vojna o ženy); Chagnon, Tooby a Comides, 
Low, van der Dennen, Alexander, Borgia, Symons, 
Tiger (221, 222), Tiger a Fox (223), Trivers, Wilson, 
Gat, Goldstein (224) diskutujú "vojna a rod/pohlavie" 
("war and gender") bez otvárania evolučnej dimenzie: 
porovnaj Adams (225), Ehrenreich (226), Kroeber 
a Fontana (227). Bojovný typ osobnosti by sme mohli 
chápať ako produkt sexuálnej selekcie. Goodall, Ghig-
lieri, Manson a Wrangham, van der Dennen, Wran-
gham, Wrangham a Peterson brali do úvahy šimpanzie 
"letálne samčie výpady" na vysvetlenie ľudského úto-
čenia. "Skupinová agresia dodáva takú obrovskú a prud-
kú víťaznú prevahu proti konkurujúcemu jedincovi, že 
ak raz preteky v zbrojení vstúpili do sexuálnej selekcie, 
tak príbuzenská selekcia do ozbrojeného zápasu sexu-
álnej selekcie, tak tá príbuzenská selekcia okamžite 
tvorí najúčinnejšie zbrane v mužskej behaviorálnej 
zbrojnici" (Ghiglieri, 76). 

 

Evolúciu historickej vojny môžeme stručne opísať ako 
transformáciu ozbrojených mužov do mužských armád, za-
tiaľ čo reprodukčná odmena sa stáva stále viac "odpojená od 
bojového správania", ako tvrdil Low.  

Turney-High opakovane zdôrazňuje, že evolúcia vojny 
nie je jednoduchá záležitosť technológie (zbraní), ale že ide 
o sociálnu organizáciu. "Vojnový horizont závisí potom nie 
od primeranosti zbraní, ale od primeranosti tímovej práce, 
organizácie a velenia v súčinnosti s určitými (taktickými) 
princípmi." A preto armády sú charakterizované vzostupnou 
hierarchiou veliteľskej štruktúry, zväčšovaním bojových 
družín falangového typu, kampaňmi drancovania, rozširo-
vaním teritórii a politickou podriadenosťou: moc, nadvláda, 
impérium. 

Disciplína a koordinácia bitky vytvára vodnú priekopu 
medzi bojovníkom a vojakom. Psychológia bojovníka sa 
ukázala cestu v západnej histórii, keď sa vojna zmenila od 
akoby partizánskych výpadov a pascí k masívnym bojovým 
formáciám: "Prvá jednotka mohla byť malá elitná skupina 
bojovníkov, a títo vojenskí špecialisti boli uistení o úspechu 
akcie Ares. Ale jednotka znamená radikálnu transformáciu 
vojnového etosu: kolektívna disciplína nahrádza hrdinské 
činy a sophrosune, sebadisciplína namiesto menos(u), stavu 
bojovníkovej šialenosti (Vernant, 147). Ale ak súčasný tero-
rizmus, partizánska vojna, vojenská dikatatúra a "nízka úro-
veň konfliktu" by sa ukázali utvárané po II. svetovej vojne 
a špeciálne po 11. septembri 2001, tak by sme boli na ceste 
"späť do budúcnosti".  



J. M. G. VAN DER DENNEN: (EVOLUČNÉ) TEÓRIE VOJNY V PREINDUSTRIÁLNYCH  
(LOVECKO-ZBERAČSKÝCH) SPOLOČNOSTIACH 

51 
 

Vojna sa stala vo zvýšenej miere maladaptívnou a z hľa-
diska nákladov/ziskov (cost/benefit) suboptimálnym rieše-
ním politických problémov, ale bude mať v tomto storočí 
pravdepodobne na svedomí ubúdanie zdrojov, obvzlášť pit-
nej vody, ropy, "bezpečnosti" a "etnický nacionalizmus" (od-
štiepenecké, iredentistické a etnonacionalistické alebo etno-
politické vojny sú a pravdepodobne budú hlavne vnútroná-
rodné). 

Takže, prostriedky produkcie, prostriedky reprodukcie 
a prostriedky deštrukcie vo veľkej miere formovali a budú 
naďalej formovať sociokultúrnu evolúciu ľudstva (Schmo-
okler, 148, Ehrenreich, Sanderson). 

 
*Práca prevzatá z Neuroendocrinology Letters 2002; 23 (Suppl 4), s. 55-65. 
NEL231002R06 www.nel.edu. Publikované so súhlasom šéfredaktora Neu-
roendocrinology Letters prof. MUDr. Petra G. Fedora-Freybergha, PhD. 
Slovenský preklad: MUDr. M. Weidlichová,PhD., prof. MUDr. J. Hašto, 
PhD. 
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