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Jan Kristek:

      Nová archetypální teorie sexuálního výběru žen


Úvodem

    Tato  teorie mě  napadla -  věci se  mi jaksi  propojily
- mnohými  dlouho očekávaného  dne 9.9.1999.  Bylo to právě,
když jsem se probral po těžší břišní operaci. Napsal jsem si
tehdy stránku poznámek, později jsem je zpracoval, a jelikož
na mě tato teorie ani s odstupem času nepůsobí jako následek
tukové  embolie,   předkládám  ji  teď   odborné  veřejnosti
k posouzení.
    Chtěl  bych  však  upozornit,  že  tato  teorie rozhodně
"nestojí na vodě". Celý život  mě vyhledávaly ženy, které si
ze  mě chtěly  udělat jakéhosi  "poustevnického zpovědníka",
které se mi  svěřovaly se svým intimním životem  - ačkoli se
mnou nikdy nechtěly nic mít. Měl jsem tak možnost nahlédnout
do tisíců  ženských životů, pravděpodobně  více, než kdybych
celý  život  pracoval  v  nějaké  sexuologické  či manželské
poradně.  Moje teorie  vznikla tím,  že se  mi tyto  za léta
nasbírané  informace v  daném okamžiku  vykrátily na jednoho
společného jmenovatele.
    Při sondování  reakcí jsem se  zatím nesetkal s  žádnými
argumenty proti. Setkal jsem se pouze s abstraktním odporem.
- Žádná  z osob,  které mi  odporovaly, nedokázala  říci nic
kromě neustálého opakování, že "to tak není". Z nikoho se mi
nepodařilo vydolovat, proč tomu tak není, a jak si myslí, že
to tedy je. Uvítám proto odbornou diskusi.


Podstata teorie

    Tato  teorie  toho  vysvětluje  až  příliš  mnoho, je až
příliš jasná, příliš průzračná, a asi právě proto bude možná
na někoho působit příliš uměle.
    Teorie  předpokládá existenci  archetypu muže,  který je
nezávislý na normě.
    Archetyp  chápu jako  obraz či  souhrn informací vnímaný
podvědomě, na rozdíl od ideálu, který je vědomý.

┌———─——————————————————————————————————————————————————————┐
│   Podle  této  teorie  ženy  podvědomě  vnímají  archetyp│
│ideálního muže.                                           │
│   Tento  archetyp  může  být  kódován  a  vnímán ve formě│
│genotypu. Pravděpodobně totiž v sexuálním výběru u žen jde│
│o  schopnost   vnímat  genetické  odchylky.   Odchylky  od│
│ideálního mužského genotypu, nikoli odlišnost od vlastních│
│genů.                                                     │
│   Na rozdíl od  toho, co by mnozí čekali,  jsou však ženy│
│puzeny - jaksi naprogramovány k tomu, aby si vybíraly muže│
│co nejodlišnější od tohoto  archetypu, tedy muže co nejvíc│
│geneticky změněné.                                        │
└——————————————————————————————————————————————————————————┘

    Kdybychom  v tomto  jevu  hledali  účelnost, dalo  by se
říci,  že  jsou  ženy  programovány  jako  jakési  genetické
experimentátorky.  Zhruba:  sehnat   co  nejodlišnější  geny
a čekat "co to udělá s potomstvem".

    Cílem by tedy mohlo  být zajištění co největší genetické
variability a tím urychlení biologického vývoje.
    Jelikož hledání účelnosti v biologických jevech může být
zavádějící, ponechme důvod toho,  proč tomu tak je, stranou,
a spokojme se s popisem jevu samotného a toho, v jakém směru
může daný jev působit.
    Tato teorie si nečiní  ani nárok rozhodovat, jestli jsou
ženy  k  této  negaci  archetypu  naprogramovány od přírody,
jestli  je  tak  někdo  přeprogramoval,  jestli  jde  o vliv
negativního  imprintingu (u  chlapců se  podoba matky  stává
vodítkem pro budoucí sexuální výběr, u dívek se stává podoba
matky  v sexuálním  výběru protipólem  pokud jde  o pohlaví,
může jej však možná ovlivňovat v jiných rysech), nebo jestli
je  to vliv  negativní propagandy  v souvislosti  se vším co
souvisí se sexem, které jsou ženy po generace vystaveny.
    I kdyby však tento jev vznikl jakkoli a pak byl pro svůj
přínos v  biologickém vývoji (vyšší  genetickou variabilitu)
po jistou  dobu udržován přirozeným  výběrem, v bodě  kdy se
u vyspělých  živočišných druhů  sexuální výběr  stává hlavně
záležitostí  sociálních kontaktů  a ne  již jen  záležitostí
výběru  genů,  musí  nutně  také  převažovat  jeho  dopad na
sociální vztahy nad možným přínosem pro případnou genetickou
různorodost.

    Dokud  jsou ženy  takto naprogramovány  - tedy podvědomě
zaujímají postoj,  který by snad  měl nějaký smyl  v případě
nějakého genetického  experimentování, a přenášejí  jej i do
vztahů,  kde  o  plození  potomstva  nejde,  nemá u nich muž
podobný archetypu nejmenší šanci.
    Naopak, největší  šanci u žen mají  muži nejvíce odlišní
od archetypu  - muži s  homosexuálními sklony, muži  s nižší
inteligencí, muži násilní a deviantní ... a ženy.

    Nová  teorie  vysvětluje  na  základě jednoho základního
principu  narcistickou  volbu   (částečně)  i  řadu  dalších
způsobů  výběru:  preferenci  blbů,  násilných a deviantních
mužů,  mužů  bohatých,   slavných,  starých,  nemocných  ...
a z části i ženskou homosexualitu.
    Všechny tyto  případy mají totiž  společného jmenovatele
- odlišnost od archetypu.
    Pokud se  norma společnosti dostatečně  posune směrem od
archetypu,  mohou  mít  úspěch  i  muži  "normální" - a tedy
dostatečně vzdálení archetypu.
    Teorie  vysvětluje  i  přitažlivost  příslušníků národů,
u kterých  jsou muži  geneticky nejvíce  změněni -  vzdáleni
archetypu, a proč příslušníci jiných národů - jako například
Češi - jsou u žen všeobecně méně úspěšní.
    Vysvětluje,  proč  někteří   muži  -  dobře  vypadající,
zdraví,   silní,   příjemní,    něžní,   sexuálně   výkonní,
inteligentní - jsou u žen zcela bez šance.

    Vysvětluje i skutečnost, proč si ženy často budují ideál
"prince", a pak  se spustí s někým, kdo  se od tohoto ideálu
odlišuje daleko  víc i než  všichni jejich známí.  - Jelikož
archetyp  vnímají pouze  podvědomě, vytvářejí  si na  vědomé
úrovní  jakýsi  jeho  konvencemi  a  propagandou  pokroucený
obraz, který pak slouží podobným způsobem.
    Vysvětluje,  proč si  ženy pro  krátkodobé známosti volí
muže ještě  odlišnější od archetypu či  svého ideálu než pro
trvalý vztah.

    A  navíc,  jelikož  tato   teorie  neuvažuje  v  pojmech
účelnosti,  odstraňuje  potřebu  hledat  účelnost,  uvažovat
o tom,  jaké mají  ženy  ze  svého sexuálního  výběru výhody
v případech, kdy žádné výhody očividně nemají.

    Samozřejmě netvrdím, že popsaným způsobem výběru se řídí
všechny ženy bez výjimky. Jako všude existují i zde "výjimky
potvrzující pravidlo".
    Pokud  budeme  pátrat  po  možném fylogenetickém původu,
shledáme,  že  u  některých  druhů  primátů  (např. šimpanzi
bonobo) se tento způsob výběru vyskytuje v daleko menší míře
než u člověka.
    Jak  něco  takového  vysvětlit?  Mohli  bychom  uvažovat
i o tom,  že u lidí  došlo, v důsledku  negativního přístupu
k sexu  nebo   jeho  tabuizace,  k   fylogenetické  regresi,
k probuzení   již   dávno   neodpovídajícího,  atavistického
způsobu chování.


Jednotlivé formy sexuálního výběru

Narcistická volba
    Pro vysvětlení všeobecné obliby  přiteplalých mužů u žen
v současné době existuje asi jenom narcistická volba.
    Sexuální přitažlivost  mužů je však v  dnešní době vůbec
z největší části dána mírou jejich ženské polarity. A to pro
obě pohlaví.
    Zajímavou skutečností totiž je,  že buď na někoho "letí"
obě  pohlaví -  nebo vůbec  nikdo. Kamarádi,  které by někdo
jiný  asi označil  za notorické  děvkaře, mi  popisovali, že
mají  fóbii jít  v hospodě  na záchod,  protože kdykoli  tam
jdou,  vždycky je  obtěžuje nějaký  homosexuál. Mužům, kteří
úspěchy u žen nemají, se něco takového nestane třeba za celý
život.  Zprvu jsem  si myslel,  že si  na někoho netroufnou,
protože je  silný, a tak se  ho bojí. - Dokud  jsem si o tom
nepromluvil   s   kamarádem,   který   je   podstatně  větší
a silnější.
    (Narcistickou   volbu   je    možné   vysvětlovat   také
nedostatečným    imprintingem,    způsobeným   nedostatečným
kontaktem   dítěte  s   matkou  v   raném  věku.   Důsledkem
nedostatečného  imprintingu   pak  může  být   jeho  neúplné
převrácení u žen. U mužů k převrácení imprintingu nedochází,
a tak vše  vyplývá z jeho nedostatečnosti  samotné. - Mužská
homosexualita  například  u  klasických  deprivantů  je dána
právě nedostatečným imprintingem.)

Dementofilie
    První, co  člověka napadne při otázce,  proč ženy dávají
přednost  mužům s  nižší inteligencí  je, že  chtějí mít  ve
vztahu navrch. Je sice pravda,  že ženy chtějí mít ve vztahu
převahu, ale to jim nižší inteligence partnera ještě zdaleka
nezaručí.  Často  věc  končí  tak,  že  je inteligentní žena
terorizována primitivem. A často to tak končí i v případech,
kdy může být ženě od začátku  jasné, že to ani jinak skončit
nemůže.
    Přitažlivost  mužů  s  nižší  inteligencí  se také často
vysvětluje tím,  že takový muž  je lépe schopen  "zabezpečit
rodinu".
    Nedávno se  tématem zabýval Eduard  Bakalář v článku  Co
ženy  umějí a  muži nevědí  (Vesmír 8/1999),  kde se  zabývá

sociální  inteligencí  mužů  a  žen.  Muže  rozděluje na typ
s nižší   sociální  inteligencí,   který  je   považován  za
vhodnější pro  "zabezpečení rodiny", a typ  s vyšší sociální
inteligencí - který u žen nemá šanci.
    Jeho článek považuji za velký  přínos už proto, že někdo
konečně  prolomil  tabu  a  začal  se  tímto  tématem  vůbec
zabývat.
    Není však jasné, proč by měl být muž s vyšší inteligencí
méně   vhodný   pro   "zabezpečení   rodiny"   i  v  případě
nadefinovaném v článku, kdy má stejné společenské postavení,
stejně peněz, stejné nadšení pro výchovu potomstva atd., kdy
se liší pouze inteligencí.

    "Zabezpečování rodiny"  by byla vůbec  kapitola sama pro
sebe, zde je však ponechám v tomto oddílu.
    Zcela  scestné je  totiž tvrzení,  že snaha  najít muže,
který   "zabezpečí   rodinu"   je   ženám  biologicky  dána.
"Zabezpečování rodiny" je civilizační  jev starý jen několik
tisíc   let,  nikoli   jev  biologický.   V  původní  lidské
společnosti  ani   u  předků  člověka   nic  takového  nikdy
neexistovalo.
    Navíc   je   známé,   že   ženy,   které   nejvíc  mluví
o "zabezpečování  rodiny",  zpravidla  skončí  v  manželství
s hovadem, které  propíjí i jejich výplatu.  A to samozřejmě
i v případech, kdy od samého  začátku nemohou ani nic jiného
čekat.
    (Podobná   tvrzení,   která   se   dovolávají   údajných
biologických zákonitostí, vycházejí ve skutečnosti z pohádek
o zvířátkách,   které   někdo   slyšel   v   dětství,  a  ne
z biologických   faktů.   Biologická   fakta   nelze  čerpat
z Karafiátových Broučků.
    Párové    partnerství   se    vyvinulo   jako   vývojové
přizpůsobení  u  některých   druhů  dinosaurů,  aby  obstáli
v konkurenci  pokročilejších savců  (kteří jako pokročilejší
něco   takového  nepotřebovali).   Navíc  ani   u  dinosaurů
a  u  jejich  přímých  potomků,  ptáků,  se toto partnerství
zdaleka  nepodobá  dnešní  "rodině".  Je  zakládáno pouze na
jednu  hnízdní sezónu,  a tak  připomíná spíše  "prázdninový
flirt", i  když spojený s  výchovou mláďat. Pokud  se párové
partnerství vlivem nepříznivých přírodních podmínek vyvinulo
i u savců,  šlo vždy o druhy  značně vzdálené vývojové linii
směřující k člověku.
    Vznik  párové rodiny  u člověka  spojuji s  nepříznivými
podmínkami sociálními. Takovým byl i vznik monogamie u Židů,
kteří stáli  na konci prvního  tisíciletí před otázkou,  jak
vůbec  přežít. Geršom  ben Juda  proto svolal  roku 1000  do
Moháče  (Mainz)  synod,  na  kterém  se  dohodli, že v rámci
přežití  zavedou  na  jeden  tisíc  let  monogamii.  Veškerá
evropská monogamní kultura je  tedy jen cargo kultem, slepým
okopírováním tohoto nařízení, o  kterém Židé sami věděli, že
je nepřirozené a zavedli jej jen  z nouze, na čas, za účelem
přežití,  a  které  navíc  tohoto   roku  -  2000  -  ztrácí
platnost.)

    Úvahy  o "zabezpečování  rodiny" už  vůbec nevysvětlují,
proč si  ženy pro krátkodobé známosti  vybírají muže s ještě
nižší inteligencí než pro dlouhodobý vztah. - Žena, která by
si  pro  manželství  vybrala  sociálního  debila,  se klidně
spustí  se sociálním  imbecilem.  V  žádném případě  však ne
s někým inteligentním - a přitom  u známosti na jednu noc či

ještě méně o žádné "zabezpečování  rodiny" (pro které je prý
muž s nižší inteligenci vhodnější) nejde.
    Věc vysvětluji  tak, že v dlouhodobém  vztahu hraje roli
také  reprezentace  a  ženy  tedy  musejí  brát  společenské
ohledy. Jde tedy o jakýsi kompromis.

    ...Tento  sklon žen  vybírat si  méně inteligentní  muže
popsal i  poněkud atypický jezuita Ignace  Lepp ve své knize
Psychoanalýza  lásky  (Olomouc  1972):
    "Ženy obdivují  muže, kterým by  se nikdy neoddaly,  ale
beze  všeho se  oddají muži,  který je  podle jejich  názoru
úplně bezvýznamný."
    Kdyby   šlo  v   případě  krátkodobých   známostí  jenom
o "povyražení",  nemusela by  žena, vzhledem  k tomu,  že za
daných  okolností  i  má  ujasněno,  že  jí  v tomto případě
o výrobu  potomků a  jejich  výchovu  nejde, dbát  na nějaké
geny, a  mohla by se spustit  s "princem" - nebo  s někým ze
známých.  Něco takového  však téměř  žádná žena  skoro nikdy
neudělá.
    Flirt se  v tomto světle  jeví jako snaha  odchytit toho
geneticky  nejzměněnějšího  muže,  jde  o  jakýsi  nezávazný
tréning  v  rozeznávání  genetických  změn,  ve  vyhledávání
nejodlišnějších genů,  bez ohledu na  další možnosti. Takový
flirt  je  tedy  popuštěním  uzdy  nikoli  svobodnému výběru
partnera,    ale   slepým    podlehnutím   výše    popsanému
naprogramování, které  za daných okolností  není brzděno ani
společenskými ohledy.

    Zdánlivou  výjimku tvoří  případy, kdy  si ženy vybírají
muže  v  jistém   směru  inteligentní,  uznávané  odborníky,
autority.   Zpravidla   však   jde   o  úzce  specializované
"fachidioty",  muže   v  jiných  směrech   zcela  neschopné,
nesamostatné,  muže, kterým  je třeba  připravovat do  práce
svačinu.  ...Ostatně  i  jejich  odbornost  je považována za
odbornost  pouze v  úzkém okruhu,  jen pokud  se nepřihlédne
k širším souvislostem, a jen v jisté době.

Agresofilie
    Násilí je stále ještě považováno za mužné, třebaže podle
mě  -  násilnost  vysvětluji  smíšeností  polarit  - jde jen
o jinou formu přiteplalosti. V případě vyhledávání násilných
mužů jde tedy do jisté míry také o narcistickou volbu.
    Zvláště  u deviantního  násilí však  zde budou existovat
genetické změny a tím odlišnost od archetypu ještě i v jiném
směru. To, že mohou být takové genetické odlišnosti pro ženy
přitažlivé, je  dobře vidět na  takových výkřicích, jako  na
nedávném: "Chci si vzít spartakiádního vraha."
    (Někdy  ovšem tento  výběr není  výběrem v  pravém slova
smyslu, ale  spíše sítem. -  V případě žen,  které jsou samy
natolik  agresívní, že  jejich agresivitě  dokáže čelit  jen
podobně agresívní partner.)

Prachofilie
    Zde  musíme   samozřejmě  rozlišit,  jestli   vůbec  jde
o partnera nebo jen o peníze. Pokud jsou peníze až na prvním
místě,  můžeme  místo  o  sexuálním  výběru mluvit například
o výběru hotovosti.
    Pokud  ženy vyhledávají  muže  bohaté  a muže  s vysokým
společenským postavením  - pokud nevyhledávají  v první řadě
peníze, ale i  tam je jistá mez a  mužům podobným archetypu,

i kdyby  byli sebebohatší,  se takové  ženy vyhnou  - musíme
v penězích  a společenském  postavení spatřovat  hlavně znak
bezcharakternosti  a  tedy  genetických  změn.  - Alespoň ve
společnosti,  kde  peníze  a  společenské  postavení  nejsou
slučitelné s  charakterem. Kde je možné  buď krást, nebo být
prodělečně činný.
    Pokud jde o vyhledávání  "starších mužů", jde skoro vždy
o synonymum bohatých.  Pouhým stárnutím zřejmě  až k takovým
genetickým   změnám,   aby   byly   dostatečně   přitažlivé,
nedochází.  (A   dívky,  které  vyhledávají   staré  nemocné
miliardáře, nejsou ani gerontofilní, ani samaritánky.)
    Ženy  bohatých  mužů  opět  z  jejich  peněz a postavení
nemusejí  nic  mít  a  také  často  nemají.  - Často jsou ve
skutečnosti  pouze těmi  nejhůře placenými  služkami. Jestli
z partnerových  peněz něco  budou mít  nebo ne,  je však pro
tyto  ženy  často,  přes  rozšířené  představy  o  opaku, ve
skutečnosti  vedlejší.  Důležitější  zřejmě  je odlišnost od
archetypu či ideálu.

Samaritánství
    Nezanedbatelnou  skupinu tvoří  ženy samaritánky,  které
vyhledávají  vážně nemocné  - a  tedy často  dalším způsobem
geneticky změněné jedince.

Předělávačky
    Předělávačky  jsou také  kapitolou samy  pro sebe, neboť
u nich působí ideál obráceně.
    Věc se má tak: Ideál,  ideální představa muže, je jakési
zrcadlení archetypu. Pokud je  ideál, který si žena vytvoří,
jen málo znečištěný, málo ovlivněný konvencemi a propagandou
a tedy blízký archetypu, působí  stejně jako archetyp - tedy
zhruba jako  záporný vzor. Pokud si  však ženy vytvoří ideál
hodně znečištěný, hodně  ovlivněný konvencemi a propagandou,
potom  se  ideál  stává  společensky  přijatelným  a role se
vyměňují - ideál pak působí opačně než archetyp, tedy zhruba
jako kladný vzor. Takové ženy si sice i potom vybírají muže,
kteří  se  co  nejvíc  liší  od  jejich  ideálu - tento krok
zůstává zachován, následně se jej  však snaží k obrazu svého
ideálu přetvořit.
    Předělávačky si vždy vyberou  muže co nejodlišnějšího od
svého ideálu a snaží se  jej "předělat". Ve svém výběru jdou
zásadně  do  extrémů.  Předělávačka,  které  se  líbí skini,
samozřejmě  sbalí máničku.  Pokud  se  jí líbí  malí tlustí,
sbalí  někoho  dlouhého  a  hubeného  a  bude  ho nutit, aby
padesát   kilo  přibral   a  chodil   shrbeně.  Tyto  jejich
předělávací  snahy samozřejmě  nejsou nikdy  příliš úspěšné,
protože  nemohou  muže  změnit  geneticky.  (Tím,  že někoho
vykrmíte, ještě nezměníte jeho geny).
    Ani největší  nezdary je však  nepřimějí k tomu,  aby si
pro příště zvolily někoho "napůl  cesty", někoho, kdo by měl
přece jen  trochu blíže k  jejich ideálu, a  ušetřily si tak
práci. Výběr podle co největší  odlišnosti je u nich fixován
skutečně pevně.

Marginální způsoby volby
    Existují  ještě další  případy sexuálního  výběru, které
nejsou natolik rozšířené, aby bylo nutné pro ně hledat název
- jako když ženu vzrušují nadměrně velké mužské nohy ... ale
i velikost nohou je dána geneticky.


Omyl
    Občas, i  když zcela výjimečně, dojde  k tomu, že nějaká
žena  omylem  naváže  vztah  i  s  mužem,  který  má  blízko
k archetypu. Zpravidla  se jedná o nezkušené  ženy, které si
špatně interpretují některé jeho vnější znaky. Svůj omyl ale
velmi rychle poznají a vztah přeruší.


Další faktory a racionalizace

    Není snad  třeba připomínat, že  pro jednu ženu  nebudou
stejně přitažlivé stejně velké  genetické odchylky v různých
směrech.  Genetické  založení,  výchova  a sociální kontakty
ženu předurčují k tomu, že  si bude vybírat muže, kteří jsou
odlišní  určitým směrem  nebo směry.  Toto zaměření  se také
vlivem nových  podnětů zpravidla během života  do jisté míry
mění.
    Pokud si ženy vybírají muže  v něčem podobné svému otci,
neznamená to, že by jim  sloužil jako vzor. Jenom je kontakt
s ním  předurčil k  tomu, jaké  odchylky od  archetypu budou
u svých budoucích partnerů vyhledávat.  Jinými slovy, i když
to  zní jako  slovíčkaření, nebudou  vyhledávat muže podobné
otci, ale podobně odlišné od archetypu jako on.
    Příkladem může být žena,  která měla "děsně upovídaného"
otce,  a  pak  i  "děsně  upovídané"  všechny  své partnery,
třebaže  se v  ničem jiném  otci nepodobali.  (A upovídanost
není ani žádnou vyhledávanou mužskou vlastností.)

    Samozřejmě, že ženy se snaží svou volbu nějak odůvodnit.
Málokterá žena otevřeně připustí, že si záměrně vybírá muže,
kteří  muži  moc  nejsou,  hlupce  nebo  násilníky.  Vždy to
vysvětlí nějakým  "ale". Žádný chlap to  není, ale... Chytrý
není, ale... Je hrubý, ale... Jedná se však o dost průhledné
racionalizace.  -  Takovým  "ale"  je  možné  krok za krokem
nakonec  odůvodnit všechno:  Je  blbý,  ale dává  jí peníze.
- Všechno propije, ale  nebije jí. - Bije jí,  ale ne často.
- Bije  jí často,  ale nebije  děti. -  Bije i  děti, ale ne
často. - Bije často i děti, ale...
    V dnešní společnosti budou asi nejčastější racionalizací
peníze. Dalo by se říci, že se z nich dokonce vyvinul jakýsi
racionalizační  rituál. Myslím,  že ženy  často vyžadují  po
mužích,  aby za  ně platili,  jenom proto,  aby tak  získali
důvod  k racionalizaci.  Často jsou  na tom  tyto ženy totiž
natolik finančně dobře, že o peníze opravdu nejde.

    Racionalizace   však   platí   pouze   pro  volbu  podle
odlišnosti od archetypu. Zhruba: Existuje sice racionalizace
typu "je blbý, ale má  peníze", žádná racionalizace typu "je
chytrý, ale má peníze" však neexistuje.
    Mužům   blízkým  archetypu   nepomohou  sebeosvědčenější
strategie  svádění.  Nepomůže  jim  obelhávání  žen,  jejich
oblbování,   ukecávání.   -   Opět   totiž   existuje  jenom
racionalizace "je blbý, ale ukecal  mě" a ne "je chytrý, ale
ukecal  mě".  Mužům  blízkým  archetypu  nepomohou ani žádné
racionalizační  symboly. Mohou  si na  sebe vzít  sako podle
nejposlednější  módy,  bavit  se  na  nejsnobštější  témata,
chovat      se     podle      nejnovějšího     pokračovatele
Gutha-Jarkovského,  ale nezabere  to. A  ani nemůže. Všechny
tyto   společenské  propriety   slouží  totiž   ženám  pouze
k racionalizaci výběru podle odlišnosti od archetypu, a o to

přeci v  případě mužů, kteří odlišní  nejsou, nejde. Všechny
uznávané   "kvality"  pouze   usnadňují  racionalizaci,  ani
v nejmenším však neovlivňují výběr samotný.
    Pro  muže blízké  archetypu platí  trochu jiná pravidla.
Například,  že mohou  za ženy   buď platit,  nebo se  s nimi
milovat,  ale nikdy  ne obojí.  - Pokud  totiž nějakou  ženu
přitahuje muž  blízký archetypu, je  i natolik emancipovaná,
že od něj placení nevyžaduje.


Případné námitky proti této teorii

    Nejvážnější  námitkou  bude,  že  v  případě narcistické
volby,  kterou zde  označuji za  jednu z  forem výběru podle
odlišnosti  od  archetypu,  přinejmenším  spolupůsobí  další
faktory - mužská a ženská polarita, mužské a ženské energie,
zmíněný  nedostatečný  imprinting.  Zjistit  jejich podíl na
výběru - nakolik působí tyto  faktory a nakolik odlišnost od
archetypu -  nebude jednoduché.
    Domnívám  se  však,  že  odlišnost  od  archetypu působí
i zde. - Pokud působí v  ostatních případech, není důvodu se
domnívat, že by případ narcismu měl být výjimkou.

    Volba  mužů  co  nejvzdálenějších  archetypu  by se dala
vysvětlovat  tak,  že  jelikož  u  žen  existuje  převrácený
imprinting - v dětském věku si fixují matku - ženu, a pak si
volí  mužského  partnera,  může  se  toto  převrácení  ještě
zrcadlit dál, a pak si i  z mužů volí ty, kteří jsou nejméně
muži,  kteří  jsou  nejodlišnější  od archetypu. Nepozoroval
jsem však, že by si ženy se slabším imprintingem (kterými by
měla být část žen bisexuálních) hledaly muže méně odlišné od
archetypu.

    Pokud  jde o  původ celého  popisovaného jevu,  je možné
nabýt  dojmu,   že  původně  jde  o   obranu  před  incestem
- o  vyhledávání co  nejodlišnějších genů.  Podle všeho však
nejde  o vyhledávání  genů co  nejodlišnějších od  vlastního
genotypu,  ale  o  vyhledávání  genů  co  nejodlišnějších od
ideálního genotypu.

    Přitažlivost  příslušníků jižních  národů by  bylo možné
vysvětlovat tím,  že ženám obecně  vyhovuje teplota o  10 až
15 stupňů vyšší než mužům. Mohlo  by tedy jít o to, najít si
muže, který  je schopen pohlavního styku  i při teplotě, kdy
muži z jejich klimatického pásma kolabují na přehřátí.
    Něco  takového bychom  však  mohli  čekat jenom  u velmi
zkušených, "protřelých"  žen. Problém je  v tom, že  podobné
preference nacházíme i u  malých holčiček, které těžko mohou
mít představu o tom, jak se muž při sexu zahřívá.


Závěr

    U žen tedy existuje jistý převládající způsob sexuálního
výběru,  může nám  být i   jedno jak  vznikl, který  však má
negativní  dopad  na  společnost,  a  vžitými  společenskými
zvyklostmi je nadále udržován a pravděpodobně i upevňován.
    Tomuto výběru zcela jistě napomáhá vžité považování sexu
za něco nízkého a  neustávající negativní propaganda ohledně
sexu.  (Ať již  v rámci  fundamentalistického fanatismu nebo

"boje  proti  AIDSu".)  Pokud  někdo  považuje  sex  za něco
špatného, předpokládám, že to i podporuje jeho sklon vybírat
si k tomu špatné lidi. - Považováním sexu za něco nízkého je
možné z něho i něco nízkého udělat.
    Mnoho  žen skutečně  považuje sex  za tak  nízký, že pak
rozdělují muže na kamarády, se  kterými je možné mluvit, ale
ne se s nimi milovat, a  na jakési "známosti", se kterými je
možné mít sex,  ale není s nimi o  čem se bavit. Kamarádství
považují za  "něco víc", a  jsou snad i  upřímně překvapeny,
když  muž  toto  jejich  hodnocení  nesdílí,  nebo když není
potěšen,  že byl  povýšen z  kategorie milenců  do kategorie
kamarádů.
    (Na  druhou stranu  je pravda,  že když  jsem u  mnohých
z těchto  žen zjistil,  za co  sex považují,  jakým způsobem
a s jakým přístupem jej provádějí, do kategorie milenců jsem
se příliš nehrnul.)
    K považování sexu za  něco nízkého napomáhá zejména všem
vědeckým  poznatkům  a  veškeré  logice odporující spojování
sexu s plozením a násilím. (Mám na mysli ona tvrzení, že sex
slouží  plození,  prohlašování  sexu  v  podstatě  za  formu
násilí, nesmyslné  mluvení o sexu  v souvislosti se  smrtí.)
A také skutečnost, že sexem se dnes často nazývá násilí samo
o sobě  nebo  ty  tělesné   potřeby  a  i  zcela  nepotřebné
činnosti,  které se  sexem nemají  už vůbec  nic společného.
Tyto  ubohé  náhražky  se  i  podařilo  lidem pod názvem sex
úspěšně vnutit. Dokonce se ze samotné propagace perverzností
stal výnosný obchod.
    K posunu sexu směrem  k nízkosti napomáhá také fanatické
lpění na  monogamii. - Pokud  se někdo, když  není ve vztahu
plně  spokojen,  místo  aby  hledal  kvalitní sexuální vztah
s jiným  partnerem, uchýlí  k perverznostem  v tomto jediném
vztahu,  nepomůže to  ani  vztahu,  ani "pověsti  sexu" jako
takového.

    Pokud  jde o  sexuální výběr  u mužů,  muži jsou ve svém
výběru  od  přírody  daleko  pružnější.  U všech živočišných
druhů si vybírá samice samce, a ten musí umět co nejrychleji
zareagovat  a přizpůsobit  se.  U  lidí navíc  poptávka mužů
výrazně  převyšuje  nabídku  žen.  Muži  se  tedy  musí umět
přizpůsobit, případně  se spokojit s tím  co dostanou, a tak
nemyslím, že by nějaký způsob  volby u nich převládal až tak
výrazně jako u žen.
    (Třebaže  u mužů  také nacházíme  zcela podvědomé fixace
například na věk matky v době, kdy se narodili.)
    Pod  vlivem  dogmatu  o  nízkosti  sexu  nebo  následkem
špatných  zkušeností  si  však  dnes  mnoho  mužů ženy podle
podobného  způsobu,  jako  je  výše  popsaný  sexuální výběr
u žen, vybírá. Na  rozdíl od žen je však  u mužů výběr podle
těchto  kritérií  spíše  vědomý.
    ...Pokud se muži pokusí o  vzlet, jsou rychle sraženi na
zem.  Mnozí  muži  se  proto  bojí  zamilovat,  a tak dávají
přednost mechanickému tření před romantickým úletem.

    Zdá se, že existující sexuální  výběr, který je pro muže
blízké archetypu  zcela likvidační, již  došel příliš daleko
- podobně jako u ptáka  arguse, kde vlivem sexuálního výběru
došlo k tomu, že samci mají tak prodloužená pera na loktech,
že jim brání v letu.
    K tomu,  aby v lidské společnosti  mohli žít muži, kteří
by  "létat"  dokázali,  je  třeba  změnit  zavedený sexuální

výběr. K  tomu však je třeba,  aby i ženy považovaly  sex za
něco povznášejícího, a začali si  pak také hledat muže podle
schopnosti "létat" a ne podle "loktů".

    Ženy jsou však dnes natolik pod vlivem propagandy, která
je  nutí   "najít  toho  pravého",  vdát   se  a  mít  děti,
propagandy, která je nutí vzdát se racionality a přirozeného
citu, a řídit se pak  tímto iracionálním způsobem výběru, že
dokud pod vlivem této propagandy nenarazí a nezískají nějaké
velmi špatné zkušenosti, "nedozrají". Zdá se, že dnes pro ně
opravdu neexistuje jiná cesta, než si pod praporem "vhodného
chování" nabít hubu.
    Z  toho   vyplývá  i  mnohými   zkušenostmi  potvrzovaná
skutečnost, že  téměř žádná žena před  čtyřicítkou dnes není
zralá.

---

Politologický  dodatek
-  vliv sexuálního výběru žen na politiku

    S  volebním   právem  žen  vstoupily   problémy  spojené
s jejich  sexuálním  výběrem  i  do  politiky.  -  Při volbě
politických kandidátů  se totiž ženy  nevědomě řídí stejnými
iracionálními  pravidly  jako  při  výběru  svých sexuálních
partnerů.
    Vstup těchto iracionálních  faktorů do volebního procesu
způsobil, že  proti dřívějšímu systému  nedošlo k výraznější
demokratizaci.
    Zejména zmíněná narcistická volba pomáhá udržovat u moci
homosexuální kruhy, ať již spojené s církví či nikoli. Výběr
podle jiných odchylek od archetypu zase i nadále drží u moci
násilné a bezcharakterní jedince.  Navíc za současné situace
paradoxně právě  volební právo žen  brání tomu, aby  se ženy
dostaly  do  politiky.  U   homosexuálů  ženy  cítí  jakousi
iracionální  blízkost,   a  proto  je  volí.   (To,  že  jde
o homosexuály, většinou ani nevědí,  neboť pro ženy je velmi
obtížné  homosexualitu u  mužů rozpoznat.)  V ženách  naopak
cítí konkurenci, považují je za sokyně - a tak je nevolí.
    Vliv těchto  faktorů je natolik  silný, že může  i zcela
zvrátit volební výsledky.
    Dokonce i strana, která má u mužů ze všech parlamentních
stran  nejnižší  preference,  se  může  postavením  vhodného
kandidáta  - odchylnějšího  od archetypu  než jsou  uchazeči
ostatních kandidujících stran - stát díky hlasům získaným od
žen  stranou  vládnoucí,  a  pak  rozkrádat  státní  majetek
a terorizovat národ.
    Dokud ženy  nepoznají, na základě  čeho si vybírají  své
sexuální  partnery, a  že tuto  iracionální volbu  přenášejí
i do  politiky, budou  se k  moci dostávat  i nadále v první
řadě homosexuální  muži, muži s  nižší inteligencí, násilní,
deviantní, bohatí  a slavní - a  tedy bezcharakterní, staří,
nemocní  ... pak  teprve ženy  ... a  úplně nakonec normální
heterosexuální muži.
    Dokud  si  ženy  budou  namlouvat,  že  jejich  volba je
racionální  a  vědomá,  dokud  nepoznají  její  iracionalitu
a neuvědomělost  a  nebudou  ochotny  ji  korigovat  rozumem
a skutečným citem,  těžko můžeme v  politice očekávat nějaké
zlepšení.
                                                           ■

