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PREDSLOV 

Už od čias, kedy filozofi špekulovali o „cerebroskope“ – mýtickom 
prístroji, ktorý by dokázal zobraziť ľudské myšlienky na obra-

zovke, spoločenskí vedci hľadali nástroje na odhalenie fungovania 
ľudskej povahy. Počas mojej kariéry experimentálneho psychológa 
mnohé z nich spopulárneli a potom vyšli z módy. Ja som ich vyskú-
šal všetky – posudzovacie stupnice, reakčný čas, rozšírenie zrenice, 
funkčné zobrazovanie mozgu, dokonca aj epileptických pacientov 
s implementovanými elektródami, ktorí si ochotne krátili čas jazyko-
vým experimentom čakajúc na záchvat. 

Avšak ani jedna z  týchto metód neposkytuje neobmedzený po-
hľad do ľudskej mysle. Problém je v  hrubom kompromise. Ľudské 
myšlienky sú zložité. Na rozdiel od Woodyho Allena*, ktorý po absol-
vovaní rýchlokurzu prečítal Vojnu a mier, si nepomyslíme len: „Bolo 
to o  nejakých Rusoch.” Lenže myšlienky v  celej ich spletitej, viac-
dimenzionálnej nádhere vedec dokáže analyzovať len s  ťažkosťami. 
Samozrejme, keď si ľudia vylievajú srdce, chápeme bohatosť prúdu 
ich vedomia, ale monológy nie sú ideálnym súborom dát na testova-
nie hypotéz. Na druhej strane, ak sa zameriame na ľahko vyčísliteľné 

* Woody Allen ako vtip na účet kurzov rýchločítania vyhlásil: Absolvoval som 
kurz rýchločítania, kedy prstom prebehneš stred stránky, a bol som schopný 
prečítať Vojnu a mier za dvadsať minút. Je to o Rusku, pozn. prekladateľa. 
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kroky, akými sú napríklad reakčný čas ľudí na slová alebo reakcia ich 
kože na obrazy, môžeme z  toho vytvoriť štatistiku, ale zjednodušili 
sme tým zložitú textúru poznania na jednoduché číslo. Dokonca aj 
najsofistikovanejšie metódy zobrazovania mozgu nám dokážu pove-
dať, ako je myšlienka rozprestretá v 3D priestore, ale nie to, čo myš-
lienka obsahuje. 

Ako keby kompromis medzi poddajnosťou a bohatosťou myšlie-
nok nebol dostatočne komplikovaný, vedci zaoberajúci sa ľudskou 
povahou sú otrávení Zákonom malých čísiel – názov, ktorým Amos 
Tversky a Daniel Kahneman opísali falošný úsudok, že charaktero-
vé vlastnosti populácie budú odzrkadlené v každej, akokoľvek malej 
vzorke. Dokonca aj vedci zaoberajúci sa číslami majú žalostne chyb-
né poznatky o  tom, aké množstvo predmetov je skutočne potreb-
ných v štúdii predtým, než z nej môžeme vyňať náhodné bizarnosti 
a nezrovnalosti, aby sme ich potom mohli zovšeobecniť na všetkých 
Američanov, nehovoriac o homo sapiens. Je to ešte oveľa horšie, ak 
je vzorka vybraná ako sa nám to hodí, napríklad, keď v našom kurze 
ponúkneme peniaze na pivo druhákom vysokej školy. Táto kniha je 
o úplne novom spôsobe štúdia ľudskej mysle. Big data (veľké dáta) 
z internetových vyhľadávačov a iných online výsledkov nie sú síce ce-
rebroskopom, ale Seth Stephens-Davidowitz poukazuje na to, že po-
núkajú neobvyklý náhľad do ľudskej psychiky. V súkromí vlastných 
klávesníc sa ľudia priznávajú k neobyčajným veciam. Niekedy preto, 
že majú reálne dôsledky (na zoznamkách alebo vo vyhľadávačoch 
odborných rád), inokedy práve preto, že žiadne dôsledky nemajú – 
ľudia sa môžu priznať k tajným želaniam alebo strachom bez toho, 
aby niekoho reálne vyľakali alebo ohromili. Každopádne, ľudia nielen 
stláčajú klávesy alebo otáčajú gombíkmi, ale vpísaním ktorejkoľvek 
z triliónu sekvencií znakov vypovedajú svoje myšlienky v ich výbuš-
nej, spletitej rozmernosti. A čo je ešte lepšie, zanechávajú tak digi-
tálne stopy vo forme, v ktorej ich je možné ľahko zhromaždiť a ana-
lyzovať. Tieto stopy pochádzajú zo všetkých sfér života. Zúčastňujú 
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sa tak nenápadného experimentu, ktorý mení podnety a usporadúva 
odpovede v reálnom čase a oni spokojne dodávajú tieto údaje v gar-
gantuovských číslach. 

Každý klame je viac ako len dôkazom konceptu. Zakaždým tak 
Stephens-Davidowitz svojimi objavmi úplne prevrátil moje predsud-
ky o mojej krajine a mojom druhu. Odkiaľ sa zjavila nečakaná Trum-
pova podpora? Alebo zistenie Ann Landers, ktorá, keď sa v roku 1976 
opýtala svojich čitateľov, či neoľutovali, že mali deti, a šokovane zisti-
la, že väčšina z nich to skutočne oľutovala – bola len pomýlená nere-
prezentatívnou, samo-vybranou vzorkou? Je možné viniť internet za 
„filtračnú bublinu“, túto zbytočne označenú krízu roku 2010? Čo za-
príčiňuje zločin z nenávisti? Vyhľadávajú ľudia vtipy, aby sa rozptýlili? 
Aj napriek tomu, že si rád myslím, že ma už nemôže nič zaskočiť, 
bol som veľmi šokovaný tým, čo internet odhaľuje o ľudskej sexuali-
te – zahŕňajúc objav, že každý mesiac určité množstvo žien vyhľadáva 
„sex s plyšákmi“. Žiadny experiment využívajúci reakčný čas, rozší-
renie zrenice či funkčné zobrazenie mozgu by nikdy nedokázal prísť 
na takýto poznatok.

Každému sa bude páčiť kniha Každý klame. S  nepoľavujúcou 
zvedavosťou a milým dôvtipom Stephens-Davidowitz poukazuje na 
nový smer spoločenskej vedy v  dvadsiatom prvom storočí. Kto už 
len potrebuje cerebroskop s  týmto nekonečne fascinujúcim oknom 
do ľudských obsesií? 

Steven Pinker, 2017





ÚVOD

OBRYSY REVOLÚCIE

Povedali, že určite prehrá.
V primárnych republikánskych voľbách v roku 2016 odbor-

níci na prieskum usúdili, že Trump nemá šancu. Trump predsa ura-
zil niekoľko menšinových skupín. Prieskumy verejnej mienky a  ich 
vyhodnocovači tvrdili, že iba zopár Američanov súhlasilo s  takými 
urážkami. 

Väčšina volebných odborníkov si v  tom čase myslela, že Trump 
všeobecné voľby prehrá. Príliš veľa voličov sa vyjadrilo, že ich odradi-
lo jeho správanie a názory. 

V skutočnosti sa však vyskytli určité náznaky, že Trump môže na-
ozaj oboje voľby, primárne aj všeobecné, vyhrať – na internete. 

Som expert na internetové dáta. Každý deň sledujem digitálne stopy, 
ktoré ľudia zanechávajú, keď surfujú po internete. Z  tlačidiel alebo 
kľúčov, ktoré stlačíme alebo ktorými klikneme, sa snažím porozu-
mieť tomu, čo v skutočnosti chceme, čo v skutočnosti spravíme a kto 
v skutočnosti sme. A teraz vám vysvetlím, ako som sa na túto nezvy-
čajnú dráhu dostal. 

Môj príbeh sa začal – a zdá sa to už byť večnosť – prezidentskými 
voľbami v roku 2008 a dlhodobo debatovanou otázkou spoločenskej 
vedy: Aký význam majú rasové predsudky v Amerike?
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Barack Obama bol prvým afroamerickým volebným kandidátom 
významnej strany a vyhral pomerne ľahko. Prieskumy naznačovali, 
že rasa nebola faktorom ovplyvňujúcim hlasovanie Američanov. Gal-
lup*, napríklad, uskutočnil mnohé prieskumy pred a po Obamových 
prvých voľbách. A  ich záver? Amerických voličov prevažne nezau-
jímalo, že Barack Obama bol černoch. Krátko po voľbách si dvaja 
známi profesori z  Kalifornskej univerzity Berkley preštudovali iné 
dáta z prieskumov použitím sofistikovanejších techník – a prišli k po-
dobnému záveru. A tak sa počas Obamovho prezidentského úrado-
vania toto stalo bežnou vedomosťou v mnohých médiách a širokých 
okruhoch. Zdroje, ktoré médiá a spoločenskí vedci využívali na po-
rozumenie sveta viac ako 80 rokov, nám tvrdili, že prevažnú väčšinu 
Američanov pri zvažovaní prezidentského kandidáta nezaujímal fakt, 
že Obama bol černoch. 

Zdalo sa, že táto krajina, dlho hanobená otroctvom a  zákonmi 
Jima Crowa** konečne prestala posudzovať ľudí podľa farby pokož-
ky, čo zdanlivo naznačovalo, že rasizmus v Amerike pomaly vymiera. 
Niektorí odborníci dokonca vyhlásili, že žijeme v spoločnosti, v kto-
rej nezáleží na tom, akej ste rasy. 

V roku 2012 som bol postgraduálnym študentom ekonomiky, cítil 
som sa stratený, vyhorený vo svojom obore, a  sebaistý až arogant-
ný, presvedčený o tom, že rozumiem fungovaniu sveta. Dokonca aj 
tomu, čo si ľudia v dvadsiatom prvom storočí mysleli a na čom im 
záležalo. Takže keď prišlo na problém tohto predsudku, dovolil som 
si veriť, že všetko, čo som sa dočítal v psychológii a politológii, po-
ukazovalo na to, že otvorený rasizmus bol obmedzený len na malé 
percento Američanov – väčšinou na konzervatívnych republikánov, 
najmä z ďalekého juhu. 

A potom som objavil Google Trendy. 

* Prieskumná agentúra, pozn. prekladateľa.
** Štátne a miestne zákony, ktoré presadzovali rasistické rozdelenie južnej časti 

Spojených štátov, pozn. prekladateľa. 



OBRYSY REVOLÚCIE    17

Google Trendy, nástroj, ktorý bol nenápadne spustený v  roku 
2009, hovorí užívateľom, ako často bolo nejaké slovo alebo fráza vy-
hľadávané na rôznych miestach v rôznych časoch. Bol propagovaný 
ako prostriedok na zábavu – asi aby umožnil kamarátom diskuto-
vať o  celebritách alebo móde. Prvotná verzia obsahovala žartovné 
upozornenie, že ľudia „nebudú chcieť napísať vašu PhD dizertáciu“ 
s  týmito dátami, čo ma okamžite motivovalo k napísaniu mojej di-
zertácie.*

Google vyhľadávač nebol v tom čase považovaný za vierohodný 
zdroj informácií pre „seriózny“ akademický výskum. 

Na rozdiel od prieskumov, dáta z Google vyhľadávaní neboli vytvo-
rené za účelom porozumenia ľudskej psychiky. Google bol vynájdený 
na to, aby ľudia mohli získavať informácie o  svete, a nie na to, aby 
výskumníci mohli získavať informácie o ľuďoch. Výsledkom však je, 
že stopy, ktoré po sebe zanechávame pri vyhľadávaní poznatkov na 
internete, sú nesmierne odhaľujúce. 

Inými slovami, spôsob, akým ľudia vyhľadávajú informácie, je 
sám o sebe informáciou. Kedy a kde vyhľadávajú fakty, citáty, vtipy, 
miesta, osoby, veci alebo pomoc, nám dokáže povedať oveľa viac 
o tom, čo si skutočne myslia, želajú, čoho sa boja a čo v skutočnosti 
robia. O  to viac, že ľudia až tak často na internete veci nezisťujú, 

* Google Trendy bol zdrojom väčšiny mojich údajov. Keďže však povoľuje iba 
porovnávanie relatívnej frekvencie rôznych vyhľadávaní a  nezaznamená-
va skutočné množstvá akéhokoľvek vyhľadávania, zvyčajne som ho doplnil 
Google AdWords, ktorý presne uvádza frekvenciu každého vyhľadávania. Vo 
väčšine prípadov som mohol navyše upresniť celkový obraz pomocou vlast-
ného Trendy-podloženého algoritmu, ktorý popisujem vo svojej dizertácii 
„Eseje využívajúce Google dáta“ a v mojej štúdii v Časopise verejnej ekono-
miky „Cena rasistických tendencií voči černošskému kandidátovi: Dôkazy 
využitia dát Google vyhľadávaní“. Dizertáciu, spojivo medzi štúdiou a kom-
pletným vysvetlením dát a kódov použitých v originálnom výskume prezen-
tovaných v tejto knihe, môžete nájsť na mojej webovej stránke sethsd.com.
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skôr sa mu zverujú: „Neznášam môjho šéfa“, „Som opitý“, „Otec ma 
udrel“.

Každodenný úkon vpísania slova alebo frázy do kompaktného, 
hranatého, bieleho rámčeka zanecháva malé stopy pravdy, ktoré po 
vynásobení miliónmi za sebou nakoniec zanechávajú významné 
fakty. Prvé slovo, ktoré som napísal do Google Trendov, bolo „Boh“. 
Zistil som, že štáty, ktoré vykonávajú najviac vyhľadávaní s heslom 
„Boh“, boli Alabama, Mississippi a Arkansas – štáty biblického pásu. 
A najviac sa tieto vyhľadávania diali v nedeľu. Nebolo to prekvape-
ním, ale bolo zvláštne, že výskumy dát dokážu odhaliť takýto jed-
noznačný príklad. Vyskúšal som „Knicks“*, ktorý je, pochopiteľne, 
najviac vyhľadávaný v New Yorku. Ďalšia samozrejmosť. Potom som 
zadal svoje meno. „Je nám ľúto“, informovali ma Google Trendy. „Ne-
dostatočný vyhľadávací objem“ na zobrazenie výsledkov. Zistil som, 
že Google Trendy zabezpečí dáta iba vtedy, ak je rovnaké vyhľadáva-
nie vykonávané veľkým množstvom ľudí. 

Sila Google vyhľadávaní však nie je v tom, že nám dokážu pove-
dať, že Boh je populárny dole na juhu, Knicks sú populárni v New 
Yorku, alebo že ja nie som nikde populárny. To vám mohol povedať 
hociktorý prieskum. Sila Google dát je v tom, že ľudia tomuto obrov-
skému internetovému vyhľadávaču povedia veci, ktoré by nepovedali 
nikomu inému. 

Vezmite si, napríklad, sex (predmet, ktorému sa budem oveľa pod-
robnejšie venovať v tejto knihe neskôr). Prieskumom sa nedá veriť, 
že nám povedia pravdu o našom sexuálnom živote. Analyzoval som 
dáta zo všeobecných sociálnych prieskumov, ktoré sú považované 
za najvplyvnejšie a aj najspoľahlivejšie zdroje informácií o správaní 
sa Američanov. Čo sa týka heterosexuálneho sexu, ženy podľa tohto 
prieskumu tvrdia, že majú sex v priemere päťdesiatpäťkrát do roka, 
z toho 16 percent s použitím kondómu. To zodpovedá 1,1 miliarde 

* Basketbalový tím v New Yorku, pozn. prekladateľa.
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kondómov použitých za rok. Ale heterosexuálni muži tvrdia, že roč-
ne použijú 1,6 miliardy kondómov. Kto teda vraví pravdu, muži alebo 
ženy?

Zistilo sa, že ani jedna strana. Podľa globálnej informačnej a vy-
meriavacej spoločnosti Nielsen, ktorá sleduje správanie zákazníkov, 
sa ročne predá menej ako 600 miliónov kondómov. Takže klamú 
všetci, rozdiel je len v tom, ako veľmi.

V skutočnosti je klamanie veľmi rozšírené. Muži, ktorí neboli nik-
dy ženatí, tvrdia, že používajú v  priemere dvadsaťdeväť kondómov 
ročne. Čo by bolo oveľa viac ako ročné množstvo kondómov, ktoré 
sa predá v USA ženatým a slobodným mužom dohromady. Manžel-
ské páry pravdepodobne tiež preháňajú v tom, koľko majú sexu. Že-
natí muži do šesťdesiatpäť rokov v prieskumoch tvrdia, že majú sex 
v priemere raz za týždeň. Iba jedno percento tvrdí, že za posledný rok 
nemalo žiadny sex. Vydaté ženy tvrdia, že majú menej sexu, ale nie 
oveľa menej. 

Google vyhľadávania podávajú menej rozmanitý – a ja si dokonca 
dovolím tvrdiť, že oveľa presnejší – obraz o sexe v manželstve. Naj-
častejšou sťažnosťou na Googli je manželstvo bez sexu. Vyhľadávania 
hesla „manželstvo bez sexu“ sú 3,5-krát častejšie ako „nešťastné man-
želstvo“ a  osemkrát častejšie ako „manželstvo bez lásky“. Dokonca 
aj nemanželské páry sa akosi často sťažujú, že sú bez sexu. Google 
vyhľadávania „vzťahy bez sexu“ sú na druhom mieste, tesne pred vy-
hľadávaniami na „násilné vzťahy“. (Musím však zdôrazniť, že všetky 
tieto dáta sú prezentované anonymne. Google, samozrejme, nezazna-
menáva žiadne dáta o jednotlivých vyhľadávaniach.)

A  Google vyhľadávania takisto prezentovali obraz o  Amerike, 
ktorý bol veľmi odlišný od rasistickej utópie načrtnutej v priesku-
moch. Pamätám si moment, keď som po prvýkrát zadal heslo „ne-
ger“ do Google Trendov. Môžete mi povedať, že som naivný. Ale pri 
tom, aké toxické je toto slovo, som naozaj očakával, že to bude málo 
objemné vyhľadávanie. To som sa teda riadne mýlil. V Spojených 
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štátoch sa slovo „neger“ alebo jeho množné číslo „negri“ vyskytova-
lo zhruba v rovnakom množstve vyhľadávaní ako slovo „migréna“, 
„ekonóm“ a „Lakers“*. Premýšľal som, či vyhľadávania textov rapo-
vej hudby mohli ovplyvniť výsledky. Nie. Slovo použité v rapových 
pesničkách je takmer vždy „nigga“. Tak čo teda motivovalo Ameri-
čanov vyhľadávať slovo „neger“? Často hľadali vtipy zosmiešňujúce 
Afroameričanov. V skutočnosti 20 percent vyhľadávaní so slovom 
„neger“ taktiež zahŕňalo slovo „vtip“. Iné bežné vyhľadávania obsa-
hovali „hlúpy neger“ a „nenávidím negrov“.

Týchto vyhľadávaní bolo každý rok milióny. Veľké množstvo 
Američanov realizovalo v súkromí svojich domovov šokujúce rasis-
tické pátrania. Čím viac som bádal, tým znepokojujúcejšie boli tieto 
informácie. 

V prvú noc Obamovho zvolenia, keď sa väčšina komentárov sús-
tredila na jeho chválospevy a  uznanie historickej podstaty volieb, 
zhruba jedno zo sto Google vyhľadávaní, ktoré obsahovalo slovo 
„Obama“, taktiež obsahovalo „kkk”** alebo „neger (negri)“. Možno sa 
to nezdá až tak veľa, ale zamyslite sa nad tými tisíckami nerasistic-
kých dôvodov, prečo cez Google vyhľadať tohto mladého outsidera 
so šarmantnou rodinou, ktorý čoskoro preberie najvplyvnejší post na 
svete. Počas volebnej noci boli vyhľadávania a prihlásenia na Storm-
front, nacionalistické fórum s  prekvapujúco vysokou popularitou 
v Spojených štátoch, viac než desaťkrát vyššie ako obyčajne. V nie-
ktorých štátoch sa vyskytlo oveľa viac vyhľadávaní hesla „neger prezi-
dent“ ako „prvý černošský prezident“. 

Objavila sa temnota a nenávisť, ktorá bola ukrytá pred tradičnými 
zdrojmi, bola však dosť zjavná v ľudských vyhľadávaniach. 

Tieto vyhľadávania sa ťažko dávajú do súladu so spoločnosťou, 
v ktorej je rasizmus nepatrným faktorom. O Donaldovi J. Trumpovi 

* Basketbalový tím, pozn. prekladateľa.
** Ku klux klan, pozn. prekladateľa.
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