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ROZDZIAŁ 1.

Rzeźbienie mężczyzny

JAK EWOLUCJA KSZTAŁTOWAŁA WSPANIAŁE MĘSKIE CIAŁO

Tysi�ce lat temu, gdy poranne s�o	ce roz�wietli�o niebo pe�ne ptaków szybuj�cych
w poszukiwaniu owadów i wydoby�o z ciemno�ci przestrze	 sawanny, ukazuj�c
na niej czworono�ne istoty, które pas�y si�, polowa�y lub ucieka�y, aby nie sta� si�
�upem innych… nagle w�ród traw pojawi�a si� zupe�nie wyj�tkowa istota, ca�ko-
wicie odmienna od pozosta�ych zwierz�t.

Podobnie jak ptaki sta�a na dwóch nogach. Podobnie jak ma�py mia�a wyra�nie
rozwini�t� muskulatur�. Podobnie jak najsprytniejszy z drapie�ników wyposa�ona
by�a w b�yskawiczny refleks i zdolno�� do obrony. Czujnym wzrokiem przeszu-
kiwa�a otoczenie. Nie b�d�c niczym os�oni�ta, sta�a jak najbardziej bezwolna ofiara
na dzikich, niewybaczaj�cych �adnej nieostro�no�ci równinach l�du, nazywanego
dzi� Afryk�.

Jednak w odró�nieniu od innych zwierz�t, które kiedykolwiek ukaza�y si�
w �wietle wschodz�cego s�o	ca, to stworzenie sta�o, góruj�c nad wi�kszo�ci�
czworonogów zamieszkuj�cych sawann�. Dwie z jego ko	czyn, których nie u�y-
wa�o ono do podpierania si�, wyposa�one by�y w d�ugie, sprawne palce. Jego
futro koncentrowa�o si� niemal wy��cznie na g�owie, tworz�c tam rozczochran�
czupryn�, podczas gdy reszta cia�a by�a niemal bezw�osa i naga. Jego ramiona
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by�y szerokie, nogi d�ugie, a budowa cia�a odmienna ni� u jakiegokolwiek in-
nego zwierz�cia w tym ogromnym ekosystemie.

Dzisiejszy cz�owiek ma wiele cech wspólnych ze swoim wczesnym przodkiem,
nawet je�li w swoim czasie tamten wydawa� si� wybrykiem natury. Ludzki mózg
wci�� jest nasz� najwi�ksz� i najskuteczniejsz� broni�, sprzymierze	cem w dro-
dze do modernizacji i najbardziej seksownym ze wszystkich organów. Poniewa�
�rodowisko wymaga�o od cz�owieka, aby w coraz wi�kszym stopniu korzysta� ze
swojego mózgu, jego twarz i budowa cia�a zmienia�y si�, przystosowuj�c si� do
powi�kszaj�cych si� rozmiarów mózgu.

Chocia� w ci�gu miliona lat w budowie twarzy i cia�a cz�owieka zasz�o wiele
zmian, nasi przodkowie s� nadal dla nas rozpoznawalni.

Ewolucja — dla niektórych to poj�cie jest kontrowersyjne, dla innych ozna-
cza jedyne s�uszne wyja�nienie pewnych zjawisk, a pozosta�ych intryguje niczym
tabu. Aby zrozumie� ide� ewolucji cech, musisz zastanowi� si� nad tym, jak ró�-
norodn� posta� mog� mie� ludzie. S� wysocy i niscy, z uszami przylegaj�cymi lub
odstaj�cymi, niebiesko- lub br�zowoocy, rudzi i blondyni. Niektórzy maj� szerokie
ramiona, du�e nosy, pe�ne usta i szczup�e biodra, a inni nie. Ka�da ludzka twarz
i ka�de cia�o jest inne.

Ewolucja nie jest czym�, co wydarzy�o si� bez powodu, w oderwaniu od �ro-
dowiska. Nie by�a to jaka� magiczna przemiana, w trakcie której ludzkie cia�o
nagle si� zmieni�o na oczach zdumionej reszty stworze	. Ewolucja przebiega�a
przez miliony lat, podczas których ludzie — poprzez dokonywane przez siebie
wybory — wyeliminowali reprodukcyjne cechy, które mog�y doprowadzi� do
eksterminacji naszego gatunku.

Dzisiejszy przeci�tny m��czyzna jest o 30% silniejszy od statystycznej ko-
biety. Cia�o m��czyzn zwykle sk�ada si� w oko�o 12,5% z t�uszczu, podczas gdy
cia�o kobiet (czasami ku ich rozpaczy) zwykle zawiera go oko�o 25%. M��czyzna
mo�e si� poszczyci� oko�o 28 kilogramami czystych mi��ni, podczas gdy kobieta
ma ich zaledwie oko�o 15 kilogramów. Dzi�ki p�ucom, sercu, ko�ciom i mi��niom,
które s� wi�ksze ni� u kobiet, zdrowy m��czyzna jest w stanie podnie�� ci��ar
dwukrotnie przekraczaj�cy jego wag�. Przeci�tnie m��czyzna jest o 7% wy�szy
i o 10% ci��szy od kobiety.

Wiele z umiej�tno�ci typowych dla samca ludzkiego gatunku staje si� widocz-
nych ju� w �yciu p�odowym i od razu po urodzeniu. U noworodków p�ci m�skiej
pracownicy porodówek zauwa�aj� cz�sto wy�szy poziom hemoglobiny, wi�ksz�
mas� i d�ugo�� cia�a, jak równie� bardziej energiczne ruchy.
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Wyjaśnienie ewolucyjnej dwuznaczności

Ludzie i małpy człekokształtne są genetycznie bardzo podobni, ponieważ
mają wspólnych przodków.

Twój daleki kuzyn Jacuś nie jest jedyną małpą, z którą masz coś wspól-
nego. Genetyczne podobieństwa pomiędzy ludźmi a małpami człeko-
kształtnymi są bardziej uderzające, niż wielu z nas byłoby gotowych
przyznać (chociaż czy gdyby publiczne dłubanie w nosie lub obrzucanie
przeciwników odchodami było społecznie akceptowane, to czy ktoś z nas
by się przed tym powstrzymywał?). Ludzie są jednak znacznie bardziej
skomplikowani, inteligentniejsi i bardziej uduchowieni niż zwierzęta,
które mogłyby — albo i nie — prześcignąć Jacusia w intelektualnym
wyrafinowaniu.

Na ewolucję można patrzeć pod różnymi kątami. Możemy ją po-
strzegać jako coś, co miało na celu zapewnienie przetrwania naszego ga-
tunku, jako skutek uboczny ludzkich wyborów reprodukcyjnych lub jako
efekt przypadkowych mutacji genów. Tylko Ty możesz dokonać wyboru
swojej perspektywy poznawczej, jednak niezależnie od Twojej postawy
dowody na istnienie ewolucji odrzucić jest trudno, o ile w ogóle jest to
możliwe.
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Analogicznie, mali ch�opcy maj� te� zwykle sk�onno�� do aktywnych zabaw,
nie daj�c� si� zaspokoi� ciekawo�� oraz upodobanie do brudnych zabaw, podczas
gdy ma�e dziewczynki to sama s�odycz. Wydaje si�, �e ludzki samiec ju� od �ycia
p�odowego przystosowywany jest do trudnych zada	, jakim musieli niegdy� po-
do�a� jego przodkowie.

Miliony lat temu kobiety, g�ównie ze wzgl�du na swoj� rol� w rodzeniu dzieci,
musia�y zostawa� w jaskiniach, aby opiekowa� si� potomstwem, zbiera� jagody
(oraz zdobywa� inne rodzaje po�ywienia, jednak jedynie w sposób niewymagaj�cy
u�ycia du�ej si�y czy przemocy) i ogrzewa� legowiska. Rola kobiet w zapewnieniu
istnienia przysz�ych pokole	 by�a zbyt istotna, aby mo�na by�o ryzykowa� ich
obecno�� na polowaniu czy w walce.

M��czy�ni zap�adniali kobiety, a nast�pnie wyruszali, aby zdoby� po�ywienie
dla plemienia. Udawali si� na niego�cinn� sawann�, aby szuka� jedzenia i pod-
bojów. Zdarza�o si� te�, �e gin�li w wyniku niesprzyjaj�cej pogody, ran i stresu.
M�skie cia�o zosta�o tak skonstruowane, aby przetrwa� tego rodzaju �rodowiskow�
traum� i móc si� rozmno�y�, przekazuj�c swoje cechy potomstwu. Pozwala nam
to zademonstrowa� teori� doboru naturalnego Darwina. Darwin utrzymywa�,
a wi�kszo�� dzisiejszego �rodowiska naukowego zgadza si� z nim w tej kwestii,
�e okre�lone cechy przetrwa�y, poniewa� dawa�y ich posiadaczom jakie� korzy�ci.
Tak wi�c przymioty charakteryzuj�ce dzisiejszych m��czyzn pozwala�y ich przod-
kom nie tylko przetrwa� w trudnych warunkach, ale te� wróci� do domu i sp�o-
dzi� dzieci o tych samych atrybutach.
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Zatem jednoznacznie m�skie cechy przetrwa�y, poniewa� si� sprawdzi�y i wci��
sprawdzaj�.

Zacznijmy od czego�, co umo�liwi�o samcom ludzkiego gatunku nie tylko po-
rusza� si� w pozycji wyprostowanej, ale te� ucieka� przed drapie�nikami, które
mog�yby zmie�� ludzki gatunek z powierzchni Ziemi. Dzisiaj ta cz��� cia�a utrzy-
muje ca�y przemys� zajmuj�cy si� wytwarzaniem obuwia w rozmaitych rozmia-
rach oraz produkcj� poch�aniaj�cych zapachy wk�adek do obuwia.

M�skie stopy wci�� nie wysz�y z buszu. Gdybym mia�a wymieni� najbardziej
zaniedbany element m�skiego cia�a, to by�yby nim stopy. Dlaczego? Stopy nie
zawieraj� �adnych wa�nych organów, nie prowokuj� do my�lenia, nie s� sty-
muluj�ce pod wzgl�dem seksualnym (pomi	my tu fetyszyzm) i zazwyczaj uwa�a-
ne s� za co� ma�o estetycznego, co nale�y schowa� w skarpetach i butach, spry-
ska� dezodorantem i mo�e wywietrzy� w jakiej� sprzyjaj�cej chwili.

Zbliżenie na ciało. Duży palec u stopy skierowany ku przodowi mówi nam
co nieco o ludzkiej ewolucji, a kierunek, który wskazują stopy człowieka, zdradza
nam jego pragnienia. Ponieważ człowiek nie kontroluje świadomie tego, gdzie
skierowane są jego stopy, są one doskonałym wskaźnikiem podświadomych
zamiarów. Jeśli jego stopy wskazują na Ciebie, to jest Tobą zainteresowany.

Zwykle m��czy�ni maj� bardziej wysklepione podbicie ni� kobiety. Zapewne
ma to zwi�zek z potrzeb� posiadania spr��ystego kroku, który u�atwia� �ciganie
zwierzyny na polowaniu lub ucieczk� przed niebezpiecze	stwem.

Ludzie s� niezwykli pod tym wzgl�dem, �e chodz�c, opieraj� si� na ca�ej sto-
pie. Wi�kszo�� innych ssaków opiera si� jedynie na palcach lub palcach i cz��ci
�ródstopia (przypomnij sobie wygl�d psiej �apy). Z tego powodu wysklepienie
podbicia sta�o si� konieczne, aby móc maszerowa� wygodnie… a wi�c bardziej
wydajnie i przez d�u�szy czas.

Oczywi�cie nie mo�emy zapomnie� o koszmarze �mierdz�cych stóp. Ponie-
wa� m��czy�ni maj� wi�ksze stopy, maj� te� na nich wi�cej gruczo�ów potowych.
Gdy m�skie stopy s� ukryte w butach przez zbyt d�ugi czas, powoduje to uwol-
nienie si� zapachu, który mo�e nam przypomina� kapust�, ser, ryb� czy siark�.
Te nieprzyjemne zapachy s� rezultatem funkcji metabolicznych bakterii, pami�taj
jednak, �e w dawnych czasach ca�y ten bukiet odorków by� u�yteczny i u�atwia�
wytropienie danego osobnika.
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Wielkie palce u stóp, czyli coś za coś

Biorąc pod uwagę rozmiar stóp w porównaniu z ludzkim wzrostem i nie-
bagatelną wagą, inżynier mógłby dojść do wniosku, że człowiek powi-
nien się przewrócić przy pierwszym podmuchu wiatru. Clown ubrany
w wielkie buciory wygląda na kogoś obdarzonego lepszą równowagą
i bardziej proporcjonalnego niż przeciętny człowiek — dopóki oczywiście
nie weźmie się pod uwagę wielkiego palca u stopy.

Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy wielkim palcem u stopy goryla a własnym

Gdy ludzcy przodkowie zeszli z gałęzi na ziemię, ważniejsze od za-
chowania funkcji chwytnych i możliwości obierania owoców stało się to,
aby palce u stóp umożliwiały zachowanie równowagi i szybkie przyspie-
szenie. Przeciwstawny duży palec u stopy był problemem dla istot po-
ruszających się po ziemi i osobniki obdarzone taką budową rzadko odnosiły
ewolucyjny sukces. Dawni ludzie musieli być w stanie szybko się poru-
szać, aby przetrwać w środowisku pozbawionym drzew. Dlatego dzisiaj
człowiek, ilekroć odpycha się od ziemi, aby zrobić krok, jest w stanie wyko-
rzystać swoje palce u stóp, ładnie ustawione w jednym rzędzie — proces
naturalnej selekcji skutecznie odsiał bowiem dwunogi, które nie posiadły
tej umiejętności.

Zastanów si�: czy gdyby kto� zawi�za� Ci oczy, potrafi�aby� powiedzie�, kto
w�a�nie zdj�� swoje buty sportowe — czy Twój brat, czy Twój ch�opak?

Dzieje si� tak dlatego, �e ka�dy cz�owiek nosi na sobie inn� mieszank� bakterii
odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Poniewa� zapach
ludzkich stóp u ró�nych osób jest inny, nasi przodkowie byli w stanie wytropi� si�
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nawzajem na podstawie tego zapachu. Je�li cz�onek plemienia zagin��, zosta�
ranny lub porwany, to jego wspó�plemie	cy byli w stanie wyw�szy� jego �lady
i przyj�� mu na ratunek (co pozwala�o ocali� jego umiej�tno�ci przydatne na po-
lowaniu i przez to korzystne dla ca�ego plemienia). Uratowany m��czyzna móg�
nast�pnie dochrapa� si� potomstwa, przekazuj�c mu mi�dzy innymi sk�onno��
do �mierdz�cych stóp.

Niemniej jednak ta umiej�tno�� tropienia rodzi kolejne pytania: czy nieprzy-
jemny zapach ludzkich tropów nie by�by te� w stanie �ci�gn�� drapie�ników
o dobrym w�chu i pustych �o��dkach? Znany dwudziestowieczny antropolog
Louis Leakey sugerowa�, �e zapach naszych przodków by� tak nieprzyjemny,
�e odstrasza� drapie�niki. Mog�o to mie� zwi�zek z jego wysokobia�kow� diet�.
Je�li Leakey ma racj�, to prehistoryczny wilk tropi�cy cz�owieka wiedzia�by, �e
tropi nale��cego do nieznanego mu gatunku mi�so�erc� (ze wzgl�du na obrzy-
dliwy zapach) o du�ych rozmiarach. Poniewa� wi�kszo�� zwierz�t jest ksenofo-
biczna, czyli boi si� rzeczy nieznanych, wilk móg�by si� wycofa� i poszuka� sobie
bardziej swojskiej zdobyczy. W miar� jak cz�owiek rozwija� swoje umiej�tno�ci
obrony i polowania, by�by w stanie coraz lepiej walczy� z tropi�cymi go drapie�-
nikami, co z kolei nauczy�oby je, �e to wcze�niej nieznane im stworzenie jest
gro�ne, a jego zapach nale�y kojarzy� z niebezpiecze	stwem. Z tego wzgl�du
tropem cz�owieka o intensywnym zapachu stóp drapie�niki pod��a�yby rza-
dziej, rozumiej�c, �e w tym przypadku same by si� �atwo mog�y sta� zdobycz�.

Stopa z bieżnikiem

Palce stóp, podobnie jak dłoni, wyposażone są w linie papilarne, których
układ jest inny u poszczególnych osób. Gruba skóra, która występuje je-
dynie na podeszwach stóp i wnętrzach dłoni, jest pozbawiona owłosienia
(cecha ta występuje u wszystkich naczelnych). Jej zadaniem jest umoż-
liwienie mocnego chwytu. U dawnych ludzi linie papilarne stóp pełniły
taką samą funkcję, jaką pełni dobry bieżnik w oponach. Dobra przy-
czepność była niezwykle istotna dla ludzkiego przetrwania i możliwości
prokreacji w sytuacjach, gdy człowiek ścigał zwierzynę, uciekał przed
niebezpieczeństwem, wspinał się na drzewo lub wchodził na partnerkę
podczas kopulacji (dobry powód, aby i dzisiaj mężczyźni przed stosun-
kiem zdejmowali skarpetki).
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Traktujmy wi�c m�skie stopy z szacunkiem, nawet je�li nigdy nie do�wiad-
cz� pedicure i nie od�wie�� powietrza w pokoju. Mo�e nie s� zbyt pi�kne pod
wzgl�dem estetycznym ani mi�e w dotyku, bywaj� te� niezbyt higieniczne, nie-
mniej jednak nale�y im przyzna�, �e s� u�yteczne. Bez tej skomplikowanej ma-
szyny, która jest na tyle istotna, aby zas�u�y� na po�wi�con� sobie ga��� medycyny
(podiatri�), m��czyzna móg�by nie przetrwa� dostatecznie d�ugo, aby przyj�� do
klubu, na randk� czy wkroczy� na dobre w Twoje �ycie.

D�ugie nogi daj� przewag�. Ludzie to jedyne dwunogi na Ziemi, które chodz�c
i biegaj�c, poruszaj� si� tylko na „tylnych” ko	czynach. Inne naczelne potrafi�
biec na tylnych �apach jedynie przez krótki czas. Niektóre ssaki i ptaki skacz� na
tylnych ko	czynach przez ca�e �ycie, jednak �aden z nich nie by�by w stanie prze-
biec linii mety maratonu w pozycji w pe�ni wyprostowanej.

Z ludzk� wyprostowan� postaw� wi�za�a si� nie tylko konieczno�� szybkiego
nauczenia si�, jak przechytrzy� drapie�niki i polowa� (ludzie zeszli z drzew i byli
bardzo nara�eni na ataki), lecz równie� potrzeba szybkiego biegania. Ka�dy, kto
ogl�da� transmisje z letniej olimpiady, rozumie, �e je�li chodzi o nogi, to krótkie
i grube zupe�nie si� tu nie sprawdz�. Wi�kszo�� sportowców olimpijskich ma
nogi, które s� co najmniej �rednio- lub bardzo d�ugie i równaj� si� co najmniej
po�owie ich ca�kowitej wysoko�ci.

Poniewa� nasi przodkowie sp�dzali du�o czasu, staraj�c si� przechytrzy� nie-
bezpiecze	stwo lub uciec przed nim, proces naturalnej selekcji faworyzowa�
osobniki z d�u�szymi nogami. Je�li w szkole na zaj�ciach z wychowania fizycz-
nego zdarzy�o Ci si� �ciga� z kim� d�ugonogim, to wiesz, o czym mówi�. Na
ka�de Twoje dwa kroki taka osoba mog�a zrobi� jeden. Mog�a biec ko�o Ciebie bez
widocznego wysi�ku, podczas gdy Ty przed zaj�ciami wola�a� si� pozby� zawarto-
�ci kiszek, aby nie d�wiga� niepotrzebnego ci��aru, gdy rozlegnie si� gwizdek
do startu.

Bez w�tpienia nasi przodkowie o d�u�szych nogach mieli lepsze szanse na
ucieczk� przed zagro�eniem lub na do�cigni�cie zwierzyny na polowaniu. Gdy
we�miesz pod uwag�, �e m��czy�ni sp�dzali wi�kszo�� czasu na takich w�a�nie
zaj�ciach, znajdziesz prawdopodobne wyja�nienie, dlaczego nogi m��czyzn w pro-
cesie ewolucji sta�y si� d�u�sze i bardziej umi��nione ni� kobiece.

Dobrze umi��nione nogi s� u wspó�czesnych ludzi spotykane powszechnie.
U naszych przodków stanowi�y konieczno��. Gdy cz�owiek przyj�� postaw� wy-
prostowan�, „tylne” ko	czyny musia�y przyj�� na siebie dwukrotnie wi�ksze ob-
ci��enie ni� wcze�niej. Nie tylko spoczywa� na nich wi�kszy ci��ar, ale sta�y si� te�
w wi�kszym stopniu odpowiedzialne za utrzymanie równowagi. Muskulatura,
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która si� w wyniku tego rozwin��a, odpowiada za to, �e cz�owiek jest w stanie
porusza� si� prosto, szybko i p�ynnie do przodu.

Nogi m��czyzn w stosunku do ich wzrostu s� d�u�sze ni� nogi kobiet, ponie-
wa� ch�opcy dojrzewaj� wolniej ni� dziewcz�ta, co daje ich nogom wi�cej czasu
na ro�ni�cie. Wprawdzie to wolniejsze tempo rozwoju przez ca�e tysi�clecia po-
wodowa�o, �e ch�opcy byli nieco bardziej nara�eni na ryzyko w okresie dojrzewania,
jednak gdy ten etap dobiega� ko	ca, mieli za to pewne mechanizmy, które po-
zwala�y im lepiej ucieka� przed niebezpiecze	stwem i skuteczniej polowa� na
zwierzyn�. M��czy�ni o krótkich nogach �atwiej mogli zostawa� z ty�u za wspó�-
towarzyszami, gdzie padali cz�sto ofiar� drapie�ników, podczas gdy ich wy�si,
d�ugonodzy towarzysze docierali do obozowiska z �upem.

Ogólnie rzecz bior�c, mi��nie �ydki u m��czyzn s� bardziej widoczne i wydaj�
si� umieszczone wy�ej, dlatego �e maj� wi�ksz� mas� i dlatego �e ich nogi s�
d�u�sze.

Zbliżenie na ciało. Często niezdecydowanie mężczyzny można rozpoznać
po jego asymetrycznej postawie ciała. Jeśli jedna noga wysunięta jest w Twoim
kierunku, tak jakby mężczyzna chciał zrobić krok w Twoją stronę, jednak ciężar
ciała spoczywa na drugiej nodze, to oznacza, że chciałby się do Ciebie zbliżyć, ale
się waha.

Gdy nast�pnym razem b�dziesz na si�owni i zobaczysz jakiego� adonisa, zwró�
uwag� na d�ugo�� i muskulatur� jego nóg. Je�li na pierwszy rzut oka wydaje si�,
�e proporcje jego cia�a s� nieskazitelne, to przy bli�szym przyjrzeniu si� zapewne
si� oka�e, �e d�ugo�� nóg stanowi u niego co najmniej po�ow� wysoko�ci cia�a.
Taka budowa przyczynia�a si� do wi�kszej szybko�ci naszych przodków przemie-
rzaj�cych dzikie sawanny, a dzisiaj pomaga m��czy�nie szybciej znale�� si� w polu
Twojego zainteresowania.

A gdy ju� ten adonis Ci� minie, wró� do d�wigania ci��arków, lecz nie od-
wracaj jeszcze wzroku — tylna cz��� cia�a m��czyzny te� warta jest Twojej uwagi
i jest interesuj�ca z ewolucyjnego punktu widzenia.

Atrakcyjny m�ski ty�eczek to kompozycja idealna. W porównaniu z innymi ga-
tunkami samiec cz�owieka ma do�� wyra�nie zaznaczone po�ladki. Mówi�c dosad-
nie, ma spory ty�ek. W odró�nieniu od kobiecej pupy m�ska sk�ada si� g�ównie
z mi��ni, ilo�� których wskazuje, czy nale�y ona do ksi�gowego, czy atlety.
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Mo�esz wi�c zapyta�: dlaczego mi��nie, które przydaj� si� g�ównie sportow-
com, s� tak mocno wyeksponowane? Nie daj si� zwie��.

W rzeczywisto�ci ludzkie po�ladki to dar natury dla wspó�czesnych m��czyzn
i kobiet. Ludzie, którzy chodzili po ziemi zaledwie dwa miliony lat temu, nie mieli
ich a� tak uwypuklonych. Mieli te� znacznie drobniejsze miednice, poniewa�
podtrzymywa�y one mniejsz� mas� mi��ni. Dopiero gdy cz�owiek pozna� korzy-
�ci p�yn�ce z d�ugodystansowych biegów, jego po�ladki zacz��y si� zaokr�gla�.
Znowu selekcja naturalna dorzuci�a tu swoje trzy grosze. Okaza�o si�, �e m��-
czy�ni o wi�kszych, bardziej uwypuklonych gluteus maximus byli w stanie nie
tylko uciec dzikim i szalonym mi�so�ercom zamieszkuj�cym sawann�, ale te�
biec znacznie d�u�ej ni� �cigaj�ce ich drapie�niki. Tak wi�c m��czy�ni o wy-
datnych po�ladkach powracali bezpiecznie do domu, gdzie mogli p�odzi� wi�cej
dzieci o kr�g�ych pupach, podczas gdy inni w wy�cigu z matk� natur� nie byli
w stanie uratowa� swoich ty�ków (których i tak w sumie nie mieli).

Im lepiej umi��niony by� obszar, gdzie si� ko	cz� plecy, tym d�u�ej cz�owiek
by� w stanie utrzymywa� wyprostowan� postaw� cia�a, chodzi� i biega� w takiej
pozycji. Daniel E. Lieberman, profesor antropologii na Wydziale Sztuki i Nauki
Uniwersytetu Harvarda, wyrazi� to najlepiej, mówi�c: „Twoje mi��nie po�ladkowe
wielkie stabilizuj� tu�ów, gdy pochylasz si� do przodu podczas biegu. Bieg jest
troch� jak kontrolowany upadek i to w�a�nie po�ladki umo�liwiaj� t� kontrol�”.

Dla dawnych ludzi dobrze umi��niona tylna cz��� cia�a mog�a wprawdzie sta-
nowi� magnes na jaskiniowe laski (o czym szczegó�owo napisz� w dalszej cz��ci),
przede wszystkim jednak pomaga�a im w zapewnieniu zdrowia, obfito�ci po�y-
wienia i dominacji. Innymi s�owy, dzi�ki m�skim po�ladkom ludzko�� by�a w sta-
nie wyj�� bez szwanku z wielu do�� nieprzyjemnych sytuacji.

To prowadzi nas do omówienia tych cech m�skiej budowy, które w historii
ludzkiego gatunku ratowa�y m�sk� skór� w trudnych sytuacjach, których wtedy
nie dawa�o si� unikn��.

„Fizole” z dawnych lat s� odpowiedzialni za obwód szyi wspó�czesnych m��-
czyzn. Gdy przyjrzysz si� budowie zawodowego zapa�nika, hokeisty, pracownika
fizycznego na budowie czy cho�by nauczyciela wychowania fizycznego swojego
syna (no, no), prawdopodobnie nie zauwa�ysz tam d�ugiej, cienkiej szyi.


ycie na sawannie nie by�o dla naszych przodków �atwe. Musieli cz�sto broni�
si� przed drapie�nikami i innymi lud�mi. M��czy�ni, których g�owa spoczywa�a
na krótszej, grubszej szyi, mieli lepsze szanse na prze�ycie takich spotka	.
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Szyja jest bardzo istotna dla od�ywiania si�, oddychania, przewodzenia krwi
i impulsów nerwowych cz�owieka. Logiczne wi�c, �e silne mi��nie, które j� wspie-
raj�, by�y korzystne dla my�liwego i wojownika.

Cienka szyja nie tylko nie jest typowa dla m��czyzn, ale te� wskazuje na to, �e
�atwo mog�oby doj�� do uszkodzenia kr�gos�upa. Cienka szyja to cecha kobieca
— nieprzydatna dla m��czyzny, zw�aszcza takiego, który musi walczy� lub polowa�.

M��czyzna d�wiga na barkach wielki ci��ar, zw�aszcza gdy we�mie si� pod
uwag� ruchomo�� stawów barkowych. Barki s� dostatecznie silne, aby podtrzy-
mywa� muskulatur� r�k, trzeba jednak przy tym zwróci� uwag� na ich genialn�
budow� i wszechstronno��.

Jasne jest, �e ludzkie barki to te stawy, w których mamy najwi�ksz� rucho-
mo�� i elastyczno��. Nasi przodkowie potrzebowali, aby ramiona mog�y podlega�
rotacji i aby umo�liwia�y zwisanie z ga��zi, przeskakiwanie z drzewa na drzewo,
zbieranie owoców i wspinanie si�, aby uciec przed niebezpiecze	stwem. Aby
jednak dwuno�ni ludzie mogli dobrze biega�, musieli mie� takie ramiona, które
by�yby w stanie zrównowa�y� ruchy, jakie wykonywa�a dolna po�owa ich cia�a.
Nasi przodkowie o dobrej ruchomo�ci ramion mieli wi�ksze szanse na przetrwa-
nie i powo�anie na �wiat dzieci o podobnych cechach.

W miar� jak ludzie zaczynali wygl�dem coraz bardziej przypomina� Tarzana,
a coraz mniej towarzysz�cego mu szympansa o imieniu Cheetah, coraz cz��ciej
stali, chodzili i biegali w pozycji wyprostowanej. Niemniej rotacyjny zakres ruchu
ramion zosta� zachowany, przy czym u samców barki sta�y si� szersze, co (oprócz
wykonywania innych istotnych zada	) pomaga�o im w rzucaniu w�óczni�, biega-
niu, zapasach i seksie.

Zbliżenie na ciało. Męskie ramiona to jedne z najsilniejszych posiadanych
przez niego narzędzi, jednak czasami mężczyzna wykorzystuje również ich roz-
miar. Dzięki szerokim barkom może na przykład zasłonić Ci widok na innych
mężczyzn lub zasłonić Cię przed wzrokiem konkurentów. To pewny znak, że
chciałby mieć monopol na kontakty z Tobą.
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Rola ramion

w funkcjonowaniu zmysłów podczas ruchu

Ludzkie ramiona pracują w synchronizacji z miednicą, co umożliwia wy-
dajny ruch. Biegnąc, zwróć uwagę na to, jak ramiona i miednica poru-
szają się w przeciwnych kierunkach. Ułatwia to utrzymanie równowagi
i utrzymuje stabilność głowy, dzięki czemu Twoje zmysły takie jak wzrok,
słuch i węch mogą funkcjonować w sposób niezakłócony. To było nam
bardzo potrzebne, odkąd zaczęliśmy się poruszać na dwóch nogach.
Dzięki temu nasz przodek, uciekając przed drapieżnikiem, wciąż mógł
wyczuć zapach gotującej się strawy, usłyszeć gwar głosów z obozowiska
czy zobaczyć unoszący się z ognisk dym, co pozwalało mu łatwo odna-
leźć drogę do bezpiecznego domu.

Bez delikatnej równowagi, w której dużą rolę odgrywają miednica,
tułów i ramiona, w czasie biegu ludzka głowa gwałtownie by się kiwała,
przez co precyzyjne posługiwanie się zmysłami wzroku, słuchu i węchu
byłoby co najmniej utrudnione.

Ustawienie kości ramieniowej

Gdy przyjrzymy się kościom naszych przodków, dojdziemy do wniosku,
że ramiona ustawione do zewnątrz i łopatki usytuowane na plecach to
genialne dzieło ewolucji. Gdy nasi przodkowie stali się dwunożni, wierzch
ich dłoni skierowany był ku przodowi — przy kontakcie z podłożem dło-
nie opierały się na kostkach, nie na palcach. W miarę jak ludzkie prze-
trwanie w coraz większym stopniu stawało się zależne od użycia narzędzi,
coraz bardziej wskazane było, aby głowa kości ramiennej skierowana
była w kierunku tułowia, a nie do tyłu, przez co wnętrze dłoni również
było skierowane do wewnątrz (zwróć uwagę na pozycję swoich dłoni,
gdy stoisz swobodnie, i porównaj ją z ustawieniem stóp).

Powód, dla którego tak się stało, staje się jasny, gdy spróbujesz użyć
tak prostego narzędzia jak młotek. Spróbuj złapać go i skutecznie użyć,
trzymając ręce w takiej pozycji, aby kostki dłoni skierowane były do
przodu, a ramiona do środka. Uważaj, aby nie uderzyć się w nos.

Kość ramieniowa? Coś doskonałego!
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Dzi�ki ruchowi, a w szczególno�ci dzi�ki sile m�skich ramion, nasi przod-
kowie byli w stanie wspina� si� na drzewa, polowa�, zbiera� po�ywienie, broni�
swoich domów, po�ywienia, swoich kobiet i dzieci. M��czy�ni o szerokich, silnych
barkach mogli lepiej broni� swojej w�asno�ci dzi�ki pos�ugiwaniu si� kijami i w�ócz-
niami. Mogli nimi rzuca�, kopa�, walczy� i polowa� z precyzj� i odpowiedni� si��.

Znaczenie tej cechy dla prze�ycia w dawnych czasach sprawi�o, �e dzi� wci��
mo�emy si� cieszy� widokiem silnych, szerokich m�skich ramion.

Ludzki samiec „uzbrojony” w bicepsy móg� prze�cign�� inne naczelne, ponie-
wa� te mi��nie umo�liwia�y mu zabicie i przyniesienie do domu zwierzyny. Ne-
andertalczycy zabijali, przytrzymuj�c ofiar� i d�gaj�c j� ostrym narz�dziem, co
wymaga�o ogromnej si�y ramion. M��czy�ni o s�abych bicepsach zapewne musieli
si� oby� bez mi�sa i bez kobiet.

Silne ramiona, które rozwin��y si� u neandertalczyków, pierwszej „wojuj�cej
rasy”, przyda�y si� te� wtedy, gdy ludzie wynale�li takie narz�dzia jak oszczep.
Im silniejsze ramiona mia� my�liwy, tym dalej potrafi� nim rzuci� i tym precy-
zyjniej móg� uderzy� w cel. Ten zwrot w technice polowania sprawi�, �e si�a ra-
mion sta�a si� jeszcze wa�niejsza dla zdolno�ci przetrwania (im wi�ksz� odleg�o��
my�liwy móg� zachowa� od zwierzyny, tym wi�ksza by�a jego szansa na prze�ycie).

M�skie ramiona s� wyra�nie silniejsze ni� kobiece. M�skie rami� przeci�tnie
sk�ada si� w 13% z ko�ci, 15% t�uszczu i 72% z mi��ni, podczas gdy kobiece
— z 12% ko�ci, 29% t�uszczu i 59% mi��ni. Jak wida�, podczas gdy masa ko�ci
niewiele si� ró�ni, masa kobiecych mi��ni nie mo�e si� równa� z silnymi m�skimi
bicepsami. Dodatkowe mi��nie sprawiaj�, �e m��czyzna jest w stanie rzuci�
oszczepem �rednio o jedn� trzeci� dalej ni� kobieta.

Zbliżenie na ciało. Gdy mężczyzna krzyżuje ramiona na piersi, jego głów-
nym celem jest sprawienie, aby jego bicepsy wydawały się większe. Okazuje w ten
sposób dominację, ale też zamyka się na interakcje. Wręcz mu coś do picia,
serwetkę lub swój numer telefonu. O ile nie zechce tego chwycić w zęby, będzie
musiał otworzyć ramiona i swój umysł.

Niech zabrzmi aplauz dla silnych m�skich ramion — mia�y one wielkie zna-
czenie dla przetrwania naszego gatunku, nawet je�li dzisiaj potrafi� dokona� naj-
wi�cej, gdy wspieraj� si� o oparcie krzes�a.
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Nie sposób zaprzeczy� znaczenia pi�knych i silnych m�skich d�oni dla „wzi�-
cia si� w gar��” przez ludzko��, tak samo jak nie da si� przeoczy�, jak genialnie
s� zbudowane.

Istnieje powód, dla którego Twój ch�opak z wi�ksz� �atwo�ci� otwiera s�oik
z ogórkami. Dzi�ki temu, �e nasi m�scy przodkowie mieli tak wiele zada	 fizycz-
nych, d�onie m��czyzny s� dwa razy silniejsze ni� Twoje, a przynajmniej kiedy�
tak by�o. Teraz, gdy m��czy�ni cz��ciej pracuj� przy komputerze ni� fizycznie,
si�a ich d�oni mo�e zacz�� zanika�, poniewa� nie jest a� tak niezb�dna.

M�ska d�o	 jest wyra�nie wi�ksza ni� kobieca. Z tego wzgl�du ma te� wi�ksz�
rozpi�to�� palców, co kiedy� pozwala�o na lepsze uchwycenie broni i �atwiejsze
chwytanie du�ych przedmiotów, a dzisiaj przydaje si� w grze na pianinie, boksie
i zapasach. Ta cecha sprawia te�, �e m�ska d�o	 idealnie nadaje si� do cichego
duszenia pi�knych kobiet w filmach kryminalnych wy�wietlanych przez telewizj�
kablow�.

Mimo �e m�skie d�onie s� silniejsze ni� Twoje, nie straci�y nic ze swojej
wra�liwo�ci, o czym mog� za�wiadczy� wszyscy niewidomi m��czy�ni korzy-
staj�cy z alfabetu Braille’a.

Skóra wn�trza d�oni jest pozbawiona ow�osienia. Ta gruba, ��obkowana skóra
dawa�a naszym m�skim przodkom pewn� przewag�, umo�liwiaj�c im chwytanie
narz�dzi, gdy chcieli co� zbudowa�, broni, gdy szli walczy�, i kamieni podczas
wspinaczki. Dzisiaj przydaje si� do policyjnej identyfikacji najbardziej agresyw-
nych samców dzi�ki temu, �e ka�dy cz�owiek posiada inny wzór linii papilarnych.

Wn�trze d�oni �atwo si� poci, gdy jeste�my zdenerwowani, co mo�e potwier-
dzi� ka�dy, kto denerwowa� si� przed rozmow� kwalifikacyjn�. Z ewolucyjnego
punktu widzenia pot, który pokrywa� wn�trze d�oni, wtedy gdy m��czyzna goto-
wa� si� do walki, u�atwia� równie� dobry chwyt.

Paznokcie d�oni s� niczym niewielkie he�my os�aniaj�ce czubki palców. Dzi�ki
paznokciom ka�de uderzenie w czubki palców zostaje znacznie z�agodzone. Ko-
panie w ziemi za pomoc� d�oni równie� sta�o si� �atwiejsze dzi�ki obecno�ci pa-
znokci (bez nich ko	cówki ko�ci palców by�yby bardzo nara�one na urazy, a mi�kkie
czubki palców by�yby zanadto elastyczne). Nawet tak proste zaj�cie jak zbieranie
jagód staje si� �atwiejsze dzi�ki paznokciom, które poprawiaj� precyzj� uchwytu.

Gdy si� zastanowimy, przez jakie piek�o przechodzi�y d�onie dawnych m��-
czyzn, mo�emy spokojnie za�o�y�, �e paznokcie stanowi�y wielk� zalet�. Ewolucja
postanowi�a wyposa�y� w nie zarówno m��czyzn, jak i ich towarzyszki zbieraj�ce
jagody, przygotowuj�ce mi�so do zjedzenia i wychowuj�ce dzieci. Bez tych ma-
�ych he�mów ludzie musieliby znie�� o wiele gorsze rzeczy ni� okazjonalne z�a-
manie si� paznokcia.
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Podobnie jak w�osy, paznokcie s� wytworem skóry i zbudowane s� z keratyny.
Wed�ug Ameryka	skiej Akademii Dermatologicznej to, na ile s� mocne, zale�y
w wi�kszym stopniu od czynników dziedzicznych, stresu i diety ni� od p�ci. Nie-
które starsze badania wskazuj�, �e kobiece paznokcie s� nieco bardziej elastyczne,
przez co trudniej je z�ama�. Nie tak dawno badacze ustalili, �e wykorzystuj�c
zjawisko Ramana (polega to na badaniu rozproszenia �wiat�a przepuszczanego
przez przezroczysty obiekt w celu ustalenia jego struktury molekularnej), s� oni
w stanie z 90-procentow� dok�adno�ci� oceni�, czy paznokie� nale�y do kobiety,
czy m��czyzny. Laik jednak raczej nie b�dzie w stanie ustali�, kto nie sprz�tn��
obci�tych paznokci z kanapy w salonie.

Nast�pnym razem, gdy odwiedzisz ulubion� kawiarni� lub bar, zwró� uwag�
na m�skie d�onie trzymaj�ce gazet�, wysy�aj�ce wiadomo�ci tekstowe lub trzy-
maj�ce kubki z kaw�. Przyjrzyj si� szeroko�ci palców, wydatnym kostkom, szero-
kim paznokciom, w�osom na d�oniach, wyra�nie zaznaczonym �ci�gnom i �y�om.
Nast�pnie przenie� si� w czasie i wyobra� sobie tamt� epok�, gdy takie d�onie by�y
gotowe do walki w ka�dej chwili, gdy potrafi�y chwyci� dzikie zwierz� i wycisn��
z niego �ycie, a po powrocie do domu z polowania lub walki skrwawione i poka-
leczone potrafi�y zaoferowa� ciep�y i delikatny dotyk.

Styl �ycia wspó�czesnego m��czyzny znacznie si� ró�ni od tego, jak �yli nasi
przodkowie, jednak dzi�ki trudom dawnego �ycia wci�� mo�emy si� radowa�
wszechstronno�ci� i urod� m�skich d�oni.

M�ska klatka piersiowa to seksowne opakowanie dla najwa�niejszych organów.
Podobnie jak w przypadku innych m�skich cz��ci cia�a, klatka piersiowa ma
znacz�ce wymiary, poniewa� tego wymaga�y dawne zaj�cia m��czyzn. Kryj�ce
si� w jej wn�trzu organy pozwala�y m��czy�nie utrzyma� si� w trudnym �wiecie
sawanny. Aby prze�y�, dawny m��czyzna musia� polowa� i szuka� po�ywienia.
Musia� w tym celu szybko biega�, aby dogoni� szybkie zwierz�ta lub uciec przed
drapie�nikami, musia� te� by� w stanie biec przez d�u�szy czas, poniewa� dawne
polowania nierzadko zmienia�y si� w co�, co przypomina dzisiejsze maratony.
By�a to znacz�ca zmiana w stosunku do czasów, gdy cz�owiek w�drowa� i szuka�
jedynie jadalnych ro�lin.

Aby przystosowa� si� do tego nowego, bardziej wymagaj�cego trybu �ycia,
p�uca i w konsekwencji klatka piersiowa cz�owieka musia�y zwi�kszy� swoj�
obj�to��. M��czy�ni o szerszych klatkach piersiowych, co zrozumia�e, nie mieli
sobie równych, je�li chodzi o wytrzyma�o�� w walce i na polowaniu.
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Zbliżenie na ciało. Mężczyzna zdaje sobie sprawę z tego, że szeroka klatka
piersiowa jest atrakcyjna i wskazuje na jego dominację, może więc chwycić się
pod boki, opierając ręce na biodrach i prostując się. To sprawia, że klatka piersio-
wa wydaje się większa, pozwala wyraźnie zasygnalizować swoją obecność innym
mężczyznom i spowodować, iż w Twoich oczach będzie wyglądał bardziej męsko.

Po co mężczyźnie sutki?

W języku angielskim istnieje powiedzenie: „tak bezużyteczny jak sutki na
knurze”. Mało subtelne, ale przywodzi na myśl pytanie, po co właściwie
mężczyźnie sutki?

Dlaczego mężczyźni mają sutki? Pierwsza część odpowiedzi ma zwią-
zek z rozwojem męskich płodów. Wszystkie płody zaczynają swoje życie
jako żeńskie. Sutki kształtują się jeszcze przed 14 tygodniem ciąży, gdy za-
czyna działać testosteron, który płody z chromosomem Y zmienia w chłop-
ców. Tak więc ludzkie sutki można uznać za wyposażenie podstawowe
wszystkich modeli.

To z kolei rodzi pytanie o ich funkcję, skoro już istnieją. Czy są jakieś
ewolucyjne powody, które sprzyjałyby zachowaniu sutków u mężczyzn?
Głębsze przyjrzenie się sprawie może pozwolić stwierdzić, że męskie sutki
mogłyby działać podobnie do smoczka (zaspokajają potrzebę ssania, jed-
nak nie dają mleka) — i co ciekawe, w rzeczywistości to porównanie nie
jest do końca bezzasadne.

Męskie sutki pełnią funkcję erogenną. Jeden męski sutek mieści w sobie
od 3000 do 6000 wrażliwych na dotyk zakończeń nerwowych i od 2000 do
4000 zakończeń nerwowych, które odpowiadają za pobudzenie erotyczne.

Nie wiem, jak to jest u knurów, jednak u mężczyzn sutki zdecydowa-
nie nie są bezużyteczne. Tak naprawdę bardzo się przydały w naszych
badaniach nad ewolucyjnym kształtowaniem się męskiej budowy.

Brzuch bestii, czyli m��czyzny, ró�ni si� tym od brzucha kobiety, �e jest bujniej
ow�osiony (w��czaj�c w to szlak prowadz�cy do skarbu i zmys�owych przyjemno-
�ci, czyli w�osy pomi�dzy p�pkiem a ow�osieniem �onowym). U m��czyzny odle-
g�o�� pomi�dzy p�pkiem a obszarem �onowym jest mniejsza, a jego brzuch jest
zwykle bardziej p�aski i lepiej umi��niony ni� kobiecy.
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Ni�szy odsetek t�uszczu w ciele i wi�kszy odsetek mi��ni sprawiaj�, �e sze-
�ciopak na brzuchu jest czym� super m�skim. Kobiety kulturystki cz�sto staraj�
si� osi�gn�� podobny efekt, i nawet im si� to udaje, jednak m��czyznom przy-
chodzi to �atwiej, poniewa� w dawnych czasach czysta si�a przes�dza�a o tym, czy
by�o si� my�liwym czy zdobycz�.

Gdy b�dziesz nast�pnym razem na basenie, zwró� uwag� na ró�norodno��
wielko�ci brzuszków, które uka�� si� Twoim oczom. Wyobra� sobie, �e basen to
kryszta�owo czyste jezioro pe�ne ryb i krokodyli, skocznie to wysokie klify, z któ-
rych spada woda oraz m��czy�ni i zwierz�ta sczepieni w walce, �e porozk�adane
na trawie r�czniki to zwierz�ce kryjówki, �e zamiast czyta� czasopisma, kobiety
szyj� przepaski biodrowe, a sa�atki sprzedawane na stoisku obok to pieczone na
ogniu mi�siwo. Oceniaj�c rozmiar brzucha, zastanów si� teraz, jakie obowi�zki
móg�by wykonywa� ka�dy z tych m��czyzn.

Je�li przypominasz wi�kszo�� kobiet, i to zarówno wspó�czesnych, jak i ta-
kich z przesz�o�ci, zapewne uzna�aby�, �e wysportowani m��czy�ni o p�askich
brzuchach b�d� w stanie wyrwa� Twoje dzieci ze szcz�k krokodyla, przynie��
mi�so na kolejny posi�ek i walczy� z przedstawicielami wrogiego plemienia, pod-
czas gdy Ty obserwowa�aby� z niepokojem, który z przeciwników zostanie zrzu-
cony z klifu. Nie oznacza to jednak, �e uznasz nieco bardziej zaokr�glonych pa-
nów za bezu�ytecznych: kobiety w dawnych czasach te� raczej tak nie robi�y.
Nieco bardziej puszy�ci panowie mo�e i nie zdobywali po�ywienia dzi�ki bru-
talnej sile czy dzikiej odwadze, ale potrafili gospodarowa� tym, co uda�o im si�
zdoby�. Brzuszek jest postrzegany jako �wiadectwo hedonistycznego stylu �ycia.
Je�li m��czyzna ma do�� zasobów, aby dogadza� sobie, to prawdopodobnie wy-
starczy mu ich, aby wy�ywi� tak�e kobiet� i jej dzieci. W hipotetycznym scenariu-
szu sytuacji wokó� basenu taki m��czyzna móg�by obdarza� przywilejami tych
m��czyzn, który ratowali dzieci z paszczy krokodyla, przekupywa� wrogów za
pomoc� jedzenia lub kryjówek i przynosi� �ywno�� ze schowków, co klasyfiko-
wa�oby go jako bogatego.

Dzisiejsi zamo�ni m��czy�ni s� szczupli i wysportowani, podczas gdy ubodzy
maj� nadwag� ze wzgl�du na to, �e �mieciowe jedzenie jest najta	sze. Zaciera to
dawne rozgraniczenie pomi�dzy cz�owiekiem sukcesu a biedakiem. Niemniej
jednak m�ski brzuch wci�� mo�e nam pozwoli� odkry� istotne informacje i z pew-
no�ci� b�dzie wp�ywa� na nasze decyzje.
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Bębenek czy sześciopak — oto jest pytanie

Patrząc na wydatny męski brzuch, można wspomnieć słowa Arnolda
Schwarzeneggera, które wypowiedział w filmie Gliniarz w przedszkolu:
„To nie jest żaden guz”. Schwarzenegger, który zagrał zarówno ciężarnego
mężczyznę w filmie Junior, jak i wypowiedział słynne: „Wrócę” w Termina-
torze, może stanowić ilustrację dwóch różnych męskich brzuchów: bę-
benka i sześciopaku.

W miarę jak mężczyzna się starzeje, jego brzuch często rośnie. Starsi
mężczyźni często mają „ciążowy brzuszek”, to znaczy większość ciała
jest szczupła, a cały tłuszcz gromadzi się na brzuchu, nadając mu wy-
gląd podobny do brzucha ciężarnej kobiety. To również jest pozosta-
łość ewolucyjna.

Dawni mężczyźni zapewne w większości byli szczupli i dobrze umię-
śnieni. W tamtych czasach zamożność oznaczała zapasy jedzenia zgro-
madzone w jaskini albo zapas tłuszczu zgromadzony na ciele, co pozwalało
przetrwać okresy głodu. Kobiety miały więc wybór pomiędzy mężczyzną
wysportowanym a bogatym.

Dzisiejsi mężczyźni mają wprawdzie wpływ na kształt swojego brzu-
cha, jednak mogą mieć predyspozycję do tego typu otyłości, odziedzi-
czoną po przodkach.

Niektórzy mężczyźni mają tak wydatne brzuchy, że się zastanawiasz,
kiedy ostatni raz widzieli swoje stopy… albo swoje klejnoty rodzinne.
Swoim pulchnym przodkom tacy mężczyźni zawdzięczają stosunkowo
wysoką odporność na klęskę głodu.
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M��czy�ni maj� mocne plecy. Gdy przodkowie wspó�czesnych ludzi w drodze do
stania si� tymi, których dzisiaj nazywamy Homo erectus, przyj�li pozycj� wy-
prostowan�, wówczas ich plecy musia�y nagle ud�wign�� o wiele wi�ksze ob-
ci��enie.

Silny, dobrze umi��niony grzbiet przydawa� si� dawnym ludziom w wielu
przypadkach — poczynaj�c od noszenia ci��kiej zdobyczy, poprzez wspinanie si�,
a na walce ko	cz�c.

Gdy wszyscy m��czy�ni musieli pracowa� fizycznie, mi��nie pleców by�y
dobrze wy�wiczone, a przez to silne i zdolne do podtrzymywania wyprostowanej
sylwetki. W dzisiejszych czasach cz�sto pozwalamy im os�abn�� i sflacze�, przez
co kr�gos�up zostaje bez odpowiedniego podparcia, którego potrzebuje, aby po-
do�a� codziennym obci��eniom. W wieku od 35 do 55 roku �ycia nawet 90%
m��czyzn ma jakie� problemy z plecami, poczynaj�c od sporadycznych bólów,
a ko	cz�c na niemo�no�ci wstania z �ó�ka.

Wszyscy s�yszeli�my rad�, aby podnosz�c co� z ziemi, najpierw kucn��. Jed-
nak na pewno w dawnych czasach nikt nie wykrzykiwa� ani nie wychrz�kiwa�
takich zalece	. Nogi s�u�y�y do biegania, a plecy do noszenia ci��arów. Wydaje
si�, �e poniewa� jako gatunek przestali�my ju� tak du�o biega� i d�wiga�, nogi
cz��ciowo przej��y obci��enia s�abn�cych pleców, a plecy zacz��y s�u�y� do gro-
madzenia napi�� zwi�zanych ze stresem.

Czy nie zazdro�cimy troch� prehistorycznym kobietom? Jakie to musia�o by�
romantyczne, gdy m��czyzna przenosi� swoj� wybrank� przez próg jaskini, aby
przez ca�� noc uprawia� z ni� szalon� mi�o��, i nie musia� najpierw zbiera� si�
w sobie, przykuca�, aby j� podnie��, a potem nie mamrota� do siebie: „Tylko nie
naderwij sobie pleców”.

Biodrzasty m��czyzna nie jest norm�. M�skim biodrom nie po�wi�ca si� wi�k-
szej uwagi i s�usznie. Im w��sze biodra, tym bardziej m�ski wygl�d ich posiadacza.

M�ska miednica ma �rednio szeroko�� 35,5 cm, podczas gdy �rednia szeroko��
�e	skich bioder to 39 cm. M�ski tu�ów stopniowo zw��a si� w kierunku bioder,
bez wyra�nie zaznaczonej talii.

Powód tego jest oczywisty: �aden m��czyzna nie musi przez swoj� miednic�
wypchn�� czego� takiego, co ma wielko�� indyka na �wi�to Dzi�kczynienia.

Je�li zastanawia�a� si�, dlaczego niektórzy m��czy�ni wygl�daj� w d�insach
�wietnie, podczas gdy inni raczej przypominaj� w nich star� ciotk�, to gdy nast�p-
nym razem b�dziesz w sklepie lub na targu, przeprowad� poni�szy eksperyment.

Wypatrz jaki� dobrze prezentuj�cy si� w d�insach egzemplarz. Teraz przyj-
rzyj si� linii jego bioder. Zapewne zwrócisz uwag�, �e nie wida� wyra�nej talii,
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a same biodra te� nie s� zaznaczone. Gdy teraz znajdziesz jakiego� m��czyzn�,
który w d�insach przypomina klona Twojej cioci, zapewne zwrócisz uwag�, �e
d�insy opinaj� mu si� na po�ladkach, a biodra s� równie szerokie jak klatka pier-
siowa, podczas gdy w talii jest wyra�nie w��szy.

Cz�sto taki wygl�d jest po prostu wynikiem z�ego doboru kroju ubrania. M�-
skie d�insy powinny by� skrojone w taki sposób, aby optycznie wyszczupla� bio-
dra i nie przyci�ga� uwagi do talii, a jednocze�nie podkre�la� d�ugo�� nóg. W mo-
dzie damskiej niedawno toczy�y si� gor�ce dyskusje na temat „mamu�kowych
d�insów”. To mo�e by� zbrodnia przeciwko dobremu smakowi, jednak jest to nic
w porównaniu z tym, co otrzymujemy, gdy m��czyzna zdecyduje si� za�o�y�
d�insy o w�sko skrojonej talii.

Nie powinna� wi�c skre�la� biodrzastego m��czyzny na wej�ciu. Mo�e po
prostu za�o�y� niew�a�ciwe spodnie. By� mo�e we w�a�ciwej parze d�insów zmieni
si� w D�insowego Ksi�cia.

Tajemnica m�skiego ow�osienia. Przyczyna, dla której ludzie zachowali w�osy na
g�owie, podczas gdy reszta ich cia�a jest nieow�osiona, pozostaje zagadk�, która
stanowi�aby wyzwanie dla Sherlocka Holmesa, gdyby tylko chcia�o mu si� zaj-
mowa� biologi� ewolucyjn�. W dawnych czasach wygl�d cz�owieka musia� si�
spotyka� w�ród reszty stworze	 z takimi samymi pe�nymi zdziwienia spojrze-
niami, jakimi dzi� obrzucamy psy rasy chi	ski grzywacz.

W�osy dzisiejszych ludzi nie ró�ni� si� niczym od w�osów naszych przodków.
Fakt, �e struktura ludzkiego w�osa pozosta�a niezmieniona przez taki olbrzymi
szmat czasu, mówi nam, �e dobrze spe�nia ona swoj� funkcj�. Nasuwa nam jednak
pytanie: jaka w�a�ciwie jest rola w�osów na g�owie cz�owieka?

Ludzkie w�osy s� tak istotne w naszym postrzeganiu innych, a ich piel�gnacja
zajmuje nam tyle czasu, �e by� mo�e nigdy nawet nie zadali�my sobie pytania:
„Po co nam w�osy?”. Istnienie takiej przypad�o�ci jak hipertrichoza (wrodzone
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nadmierne ow�osienie) wskazuje na to, �e cia�a naszych przodków mog�y by�
niemal ca�kowicie pokryte w�osami. Dr Peter Wheeler wysun�� hipotez�, �e utrata
w�osów zwi�zana by�a z potrzeb� termoregulacji. Twierdzi on, �e na sawannach
nasi przodkowie nara�eni byli na bardzo wysokie temperatury, co powodowa�o
intensywne pocenie si�. G�ste ow�osienie ogranicza�o mo�liwo�� ch�odzenia si�
za pomoc� wydzielania potu. Hipoteza Wheelera g�osi, �e ten mechanizm ch�o-
dz�cy (w zestawieniu z odkryciem ognia, który kompensowa� utrat� w�osów, je�li
chodzi o mo�liwo�� ogrzania si�) sprawi�, �e u ludzi zanikn��o ow�osienie cia�a.
Na g�owie ow�osienie si� utrzyma�o, poniewa� czubek g�owy jest jedn� z nielicz-
nych poziomych powierzchni cia�a i dlatego wymaga szczególnej ochrony przed
promieniami s�o	ca. Innymi s�owy, pozwala�o to chroni� najwa�niejszy organ
kobiet i m��czyzn, czyli mózg. Ludzie, którzy nie byli bujnie ow�osieni, mogli
lepiej skorzysta� z ch�odz�cego mechanizmu pocenia si�, a jednocze�nie ich naj-
wa�niejszy organ chroniony by� przez w�osy na g�owie. Tak wi�c uda�o im si�
przetrwa� i przekaza� nam swoje geny.

Inn� hipotez� wysun��a Helen E. Fisher, biolo�ka i antropolo�ka z Centrum
Bada	 nad Ewolucj� Cz�owieka Rutgers University. Twierdzi ona, �e ludzie
stracili swoje ow�osienie, poniewa� naga skóra by�a bardziej zmys�owa i zdolna do
przekazywania takich seksualnych sygna�ów jak rumienienie si�, pozwala�a te�
dostrzec powi�kszenie i erekcj� sutków. Nasi przodkowie, którzy potrafili lepiej
wysy�a� sygna�y seksualne i do�wiadczali silniejszej stymulacji ze strony p�ci
przeciwnej, p�odzili wi�cej dzieci. Oczywi�cie w�ochaci przodkowie równie� ra-
dzili sobie dostatecznie dobrze, aby ich geny przetrwa�y przez stulecia, jednak ci
zdolni do bardziej otwartej seksualnej komunikacji odnie�li wi�kszy sukces re-
produkcyjny i zdominowali populacj�.

D�ugie w�osy na g�owie mog�y te� s�u�y� ludzko�ci jako kamufla�. Wyobra�
sobie tak� sytuacj�: dwóch m��czyzn ukrywa si� w zaro�lach. Jeden �wieci �ys�
skór� g�owy, która odbija promienie s�oneczne. By� mo�e skóra jest czerwona
lub ró�owa w wyniku poparzenia s�onecznego. Obok niego przykuca m��czyzna,
którego g�ow� i szyj� skrywa g�szcz spl�tanych w�osów. Spadaj� mu cz��ciowo na
twarz i przes�aniaj� wi�ksz� cz��� szyi. Który z tych m��czyzn staje si� lepszym
celem? U którego z nich niektóre najbardziej wra�liwe cz��ci cia�a s� os�oni�te?
Który z nich lepiej wtapia si� w otoczenie?

Ci dawni ludzie, którzy mieli na g�owie bujne w�osy, prawdopodobnie mieli te�
wi�ksze szanse na przetrwanie, poniewa� ich g�owy, szyje, twarze i t�tnice szyjne
by�y ukryte, przez co trudniej by�o w nie wycelowa�.

Inny powód, dla którego w�osy na g�owie mog�y przetrwa� przez nast�pne
wieki, mo�e by� zgodny z kolejn� teori� Karola Darwina, t� na temat selekcji
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p�ciowej. Mówi�c najpro�ciej, jedno zwierz� na partnera seksualnego wybiera
drugie na podstawie cech uznawanych za takie, które pozwol� sp�odzi� zdrowe
potomstwo. Na przyk�ad gdyby staro�ytna kobieta mog�a wybiera� pomi�dzy
dwoma m��czyznami, z których jeden mia�by g�ste, d�ugie w�osy, a drugi rzadkie
i prze�witywa�aby spod nich �ysa skóra, to jej wybór pad�by zapewne na tego
pierwszego. Dzisiaj wiadomo, �e do nadmiernego wypadania w�osów mog� pro-
wadzi� równie� choroby i niedo�ywienie. Prawdopodobnie wiadomo to by�o
równie� miliony lat temu, gdy ludzie mogli obserwowa� u swoich pobratymców
ró�ne objawy (w tym wypadanie w�osów) poprzedzaj�ce �mier�. Z tego wzgl�du
cienkie, rzadkie w�osy lub ich brak to nie by�a cecha, której kobiety by poszuki-
wa�y u sk�din�d m�skich samców. Nawet je�li taki s�abo ow�osiony m��czyzna
odziedziczy� podobne ow�osienie na g�owie, jakie mia� na przyk�ad na klatce pier-
siowej, albo mia� w�osy zdrowe, lecz nieliczne, to prawdopodobie	stwo, �e zosta-
nie wybrany w pierwszej kolejno�ci jako kandydat do prokreacji, by�o niewielkie.

Mo�na by�o za�o�y�, �e m��czy�ni o d�ugich w�osach byli zdrowi przez d�u�-
szy czas (przynajmniej dostatecznie d�ugi, aby bujna grzywa zd��y�a im urosn��),
dzi�ki czemu mieli oni szans� na cz�stsze stosunki seksualne, które pozwala�y im
rozprzestrzenia� swoje geny obfitego ow�osienia po ca�ej sawannie.

Nale�y jednak zachowa� ostro�no��, porównuj�c ewolucj� w�osów na g�owie
(zwi�zan� z eliminacj� w�osów, które szybko przestawa�y rosn�� albo ros�y w nie-
równych k�pkach lub te� nie by�o ich wcale) do �ysienia typu m�skiego.

Długie włosy oznaczały dobre zdrowie teraz i w przeszłości
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�ysienie nie zosta�o wyeliminowane z genów ludzkiego gatunku, poniewa�
postrzegano je nie tylko jako oznak� m�dro�ci (gdy� by�o zwi�zane z wiekiem)
i co� zwi�zanego z gotowo�ci� do ustatkowania si�, ale równie� jako oznak�
m�sko�ci.

Przetrwanie �ysienia typu m�skiego w dzisiejszych czasach te� mo�e by� wy-
nikiem selekcji p�ciowej. Dawno temu kobiety uznawa�y �ysiej�cych m��czyzn za
dojrzalszych, mniej agresywnych i mniej sk�onnych do podejmowania ryzyka,
które mog�oby narazi� na szwank ca�� rodzin�. �ysiej�cy m��czy�ni byli zwykle
starsi i bardziej sk�onni do tego, aby pozosta� przy partnerce, gdy ju� uda�o im si�
j� zap�odni� (przynajmniej tak s�dzi�y kobiety). Wszyscy znamy m�odych m��czyzn,
którzy zaczynaj� przedwcze�nie �ysie�. Podobnie znamy dojrza�ych panów, którym
uda�o si� zachowa� pi�kne, g�ste w�osy. W obydwu tych przypadkach ilo�� w�o-
sów wp�ywa na to, jak postrzegany jest dany m��czyzna w kategorii wieku. Wielu
m��czyzn przeklina swoj� �ysin�, nie zdaj�c sobie sprawy, �e to kobiety utrwali�y
przetrwanie tej cechy, poniewa� uznawa�y j� w partnerze za wart� uwagi.

Dominacja �ysiej�cego m��czyzny na tym si� nie ko	czy. Przyczyn� �ysienia
u panów jest testosteron — hormon odpowiedzialny za wszystko, co m�skie. Gdy
w okresie dojrzewania samiec gatunku ludzkiego osi�gnie seksualn� dojrza�o��,
jego geny przes�dz� o tym, jak� ilo�� testosteronu b�dzie wydziela� i gdzie jego
dawki b�d� skierowane. W przypadku m��czyzny genetycznie obci��onego �y-
sieniem testosteron sprawi, �e jego mieszki w�osowe stan� si� nieaktywne, a bro-
dawki w�osowe ulegn� zniszczeniu. U trzydziestolatka tendencja do �ysienia mo-
�e by� ju� oczywista albo lekko zauwa�alna, jednak niezale�nie od nasilenia to
zjawisko ju� si� u niego rozpocz��o. W wieku 50 lat prawdopodobnie do��czy on
do po�owy m��czyzn na �wiecie, których czaszka mo�e odbija� zarówno s�o	ce,
jak i jarzeniówki w supermarketach. Sze��dziesi�ciolatek nie b�dzie ju� stopnio-
wo �ysia�, lecz po prostu b�dzie ca�kowicie pozbawiony w�osów.

Tak naprawd� jednak nawet najbardziej �ysi m��czy�ni nie powinni si� tym
martwi�. Ten sam hormon, który odpowiedzialny jest za nisk� barw� g�osu, du�e
j�dra i p�odno��, jest te� odpowiedzialny za przypad�o��, która wielu m��czyzn
doprowadza do rozpaczy. Nie brak na szcz��cie kobiet, które uwa�aj� �ysych m��-
czyzn za seksownych. M��czyzna, który nie wstydzi si� swojej �ysiny, a nawet
bierze sprawy (i �yletk�) we w�asne r�ce, roztacza aur� dominacji.

I wreszcie g�owa jako taka (poza m�sk� sk�onno�ci� do �ysienia) nie ró�ni si�
zbytnio u obu p�ci. Ró�nice w wygl�dzie pojawiaj� si� dopiero wtedy, gdy w gr�
wchodz� czynniki antropologiczne, spo�eczne i religijne.
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Łysy może być seksowny

Czo�o i skronie to co� dla nowego intelektualisty. W miar� jak cz�owiek polega�
coraz bardziej na pot�dze swojego mózgu, jego p�aty czo�owe rozwija�y si�, aby
umo�liwi� nowe funkcje umys�owe. W wyniku poszerzania si� istoty szarej (która
ostatecznie zwi�kszy�a swoj� obj�to�� ponadtrzykrotnie) czo�o cz�owieka sta�o
si� wy�sze i bardziej wypuk�e. Rzut oka na czaszk� neandertalczyka wystarcza,
aby dostrzec wyra�ne �uki nadoczodo�owe oraz niskie czo�o, które s� zupe�nie
inne od tego, jakie widujemy dzisiaj. Czo�o neandertalczyka by�o cofni�te, a nie
pionowe i wypuk�e, jakie maj� dzisiejsi ludzie. Kostne �uki nadoczodo�owe nie
zanik�y w procesie ewolucji, a zosta�y poch�oni�te przez zupe�nie now� cech�
— czo�o.

Teraz, gdy sawanny zaroi�y si� od intelektualistów, �ycie ludzi powinno si� sta�
�atwiejsze. Jednak nowa budowa twarzy wi�za�a si� z pewnymi komplikacjami:
deszcz, pot i spadaj�ce z góry �mieci mog�y teraz trafi� bezpo�rednio do oczu.

Jedna z teorii t�umacz�ca, dlaczego czo�o cz�owieka (nie licz�c brwi) jest bez-
w�ose, g�osi, �e brwi os�ania�y oczy przed sp�ywaj�cym potem i wod�, skierowu-
j�c je na boki — zwró� uwag� na kierunek, w jakim rosn� w�osy w brwiach.

Inna teoria wyja�niaj�ca istnienie brwi, odnosi si� do sygnalizowania. Dzi�ki
temu, �e brwi kontrastuj� z reszt� twarzy, zdradzaj� one nasze emocje, z �atwo-
�ci� wyra�aj�c smutek, rozpacz, zdziwienie, sarkazm, powitanie, zaczepk� ero-
tyczn� i wiele innych komunikatów. Najcz��ciej brwi odcinaj� si� wyra�nie od
koloru skóry (u szympansów brwi s� ja�niejsze od reszty twarzy). Je�li dawny
cz�owiek mia� brwi, które kontrastowa�y z kolorem jego twarzy, to móg� nawet
z wi�kszej odleg�o�ci z �atwo�ci� zasygnalizowa�, �e nie ma wrogich zamiarów,
co pozwala�o mu unikn�� niebezpiecznego lub �miertelnego ataku wrogów.
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Teoria komunikacyjna mo�e te� pomóc wyja�ni�, dlaczego panowie maj�
grubsze brwi ni� panie. Na dzikiej sawannie m��czyzna musia� si� komunikowa�
na wi�ksze odleg�o�ci ni� pozostaj�ce w obozowisku kobiety. Rokowania pokojowe
mi�dzy plemionami czy te� wywo�ywanie zamieszek raczej zostawiano wtedy
silniejszej p�ci. Ta pozosta�o�� ewolucyjna pozwala�aby równie� wyja�ni�, dlacze-
go u m��czyzn cz��ciej spotyka si� zro�ni�te brwi.

To nie koniec ró�nic. M��czy�ni maj� grubsze i szersze brwi, które ocieniaj�
oczy w wi�kszym stopniu. S� te� prawie zupe�nie poziome, podczas gdy u kobiet
s� one bardziej wygi�te w �uk. Te ró�nice prawdopodobnie s�u�y�y dwóm celom.
Po pierwsze m�skie brwi nadawa�y ludzkiemu samcowi bardziej agresywny wy-
gl�d. Im wi�cej testosteronu wydziela organizm m��czyzny w okresie dojrzewa-
nia, tym bardziej prawdopodobne, �e b�dzie mia� wyra�ne, grube brwi (jednak
oczywi�cie w granicach wytyczonych przez geny. Gdyby Pee Wee Hermanowi
wstrzykn�� wiadro testosteronu, to i tak wygl�da�by, no có�, jak Pee Wee Her-
man1). Z tego wzgl�du m��czy�ni o wyrazistych brwiach uwa�ani s� na ogó�
(i s�usznie) za dominuj�cych, agresywnych i p�odnych. Tacy m��czy�ni wygrywali
wiele bitew i p�odzili wiele dzieci.

Co wi�cej, wysklepione �uki brwiowe i g�ste brwi mog�y dawnym m��czy-
znom dawa� pewn� przewag� — taki m��czyzna mia� oczy lepiej os�oni�te przed
s�o	cem, deszczem i potem, a tak�e przed ewentualnym uderzeniem. Z tego wzgl�-
du m��czyzna o wyra�nych brwiach mia� wi�ksze szanse wróci� na noc do domu,
przynosz�c ze sob� �up swojej wybrance, gotowej urodzi� mu ca�e stado silnych
synów o g�stych brwiach.

Depilacja brwi nigdy nie b�dzie si� cieszy�a tak du�ym zainteresowaniem
panów, jak to jest w przypadku pa	. Mimo �e niektórzy m��czy�ni maj� ochot�
nieco je utemperowa�, aby sta�y si� ozdob� ich twarzy, wi�kszo�� z nich postrze-
ga je tak, jak je natura stworzy�a: jako m�sk� cech�, która mia�a okre�lon� funkcj�
w walce o przetrwanie naszego gatunku.

Ma��owiny uszne s� tak wyj�tkowe jak odciski palców, jednak w ich budowie nie
ma wi�kszych ró�nic pomi�dzy kobietami i m��czyznami. Mimo �e ucho zewn�trz-
ne uwa�ane jest za szcz�tkowe, poniewa� nie jest w stanie obraca� si� w kie-
runku d�wi�ków tak jak u innych zwierz�t, pe�ni jednak istotn� funkcj� dla naszego

                                                      
1 Posta� z ameryka	skiej komedii familijnej Wielka przygoda Pee Wee Hermana

— przyp. t�um.
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zmys�u s�uchu. Ludzkie ucho mo�e okre�li� �ród�o d�wi�ku z dok�adno�ci�
do trzech stopni, co jest mo�liwe dzi�ki jego budowie i du�ej obrotowej rucho-
mo�ci szyi.

P�atki uszu nie pe�ni� �adnej funkcji niezb�dnej dla zmys�u s�uchu, nie stano-
wi� te� ochrony. Wydaje si�, �e istniej� jedynie dla celów erogennych i estetycz-
nych. Podczas gry wst�pnej p�atki uszu powi�kszaj� si� i reaguj� intensywnie na
poca�unki i inne pieszczoty. Gdy ludzi sta� na wydawanie sporych sum pieni�dzy,
te kawa�ki mi�sistej tkanki stanowi� idealne miejsce, w które mo�na wpi�� kol-
czyki z szafirami, rubinami lub diamentami!

M�skie oko: „Aby ci� lepiej widzie�, skarbie“. Ludzie przyswajaj� 80% informacji
za po�rednictwem oczu — w sumie 400% wi�cej ni� za po�rednictwem wszyst-
kich pozosta�ych zmys�ów razem wzi�tych. Funkcje oka s� tak z�o�one, �e nawet
Karol Darwin, guru ewolucji, mia� w�tpliwo�ci co do tego, jak tak z�o�ona ma-
szyna mog�a by� wytworem selekcji naturalnej.

Ga�ka oczna m��czyzny niewiele si� ró�ni od oka kobiety (mo�e by� troch�
wi�ksza), niemniej jednak mo�na zauwa�y� pewne wyra�ne ró�nice w wygl�dzie
zewn�trznym oka m��czyzny i kobiety.

Oczy m�skie zwykle wydaj� si� mniejsze, w��sze, g��biej i bli�ej siebie osa-
dzone ni� oczy kobiet. Te ró�nice nie wynikaj� z ró�nic w budowie samej ga�ki
ocznej, lecz z cech budowy m�skiej twarzy, spowodowanych dzia�aniem testoste-
ronu. Oczy m��czyzny zawsze b�d� si� wydawa�y mniejsze ni� oczy kobiety. Nie
chodzi o to, �e samo oko jest mniejsze, lecz o to, �e jest bardziej przes�oni�te po-
wiekami, przez co mo�e si� czasem wydawa�, i� m��czyzna ma zeza lub patrzy
spod przymkni�tych powiek.

Zbliżenie na ciało. Białka oczu pozwalają łatwo ustalić, na co człowiek pa-
trzy, ale też mogą pomóc ustalić najlepszy sposób komunikacji. Jeśli mężczyzna,
rozmawiając z Tobą, patrzy w górę, to najlepiej używać słów odnoszących się do
zmysłu wzroku („Teraz widzę“, „Wyobraź sobie“). Jeśli zastanawiając się, mężczy-
zna spogląda w bok, to doceni słowa odnoszące się do zmysłu słuchu („Słyszałam,
że…” albo „Posłuchaj”). A jeśli szukając odpowiedzi, spogląda w dół, to jest to typ
dotykowy, który lubi odniesienia do tego zmysłu („Wyczuwam”, „Teraz dotknąłeś
interesującego zagadnienia”).



Rzeźbienie mężczyzny 43

I co się tak gapisz?

Ludzkie oko różni się od oczu innych ssaków tym, że widoczna jest w nim
większa część białka. Ta cecha prawdopodobnie utrwaliła się z uwagi na to,
że pozwala ona na wyraźne przekazywanie sygnałów. Aby to zilustrować,
pomyśl o oczach szympansa, które są całkowicie brązowe. Z pewnej od-
ległości trudno jest rozpoznać, czy szympans patrzy na Ciebie, czy na
Twoje dziecko czy na faceta w bermudach i słomianym kapeluszu, który
stoi po Twojej prawej stronie. Gdyby nie oddzielał Cię od niego płot,
mógłbyś się w każdej chwili spodziewać ataku, ponieważ zarówno spoj-
rzenie szympansa, jak i jego zamiary są trudne do odczytania. Natomiast
spotykając człowieka, możesz się łatwo zorientować, co jest przedmiotem
jego zainteresowania, na podstawie kierunku jego spojrzenia lub ner-
wowych ruchów gałek ocznych.

W dawnych czasach, gdy ludzie jeszcze nie posługiwali się mową w tak
dużym zakresie, niewłaściwie odczytane spojrzenie mogło zadecydować
o życiu lub śmierci. Gdyby białka oczu nie były widoczne, każdy człowiek
w każdej chwili mógłby się spotkać z negatywną reakcją w postaci chrzą-
kania lub okładania pięściami, co by stanowiło odpowiednik pytania: „I co
się tak gapisz?“, gdy tak naprawdę jedynie by patrzył na kamień, drzewo
lub kobietę innego jaskiniowca…

No dobrze, może czasem dostawałby to, na co zasłużył.

M��czyzna trzepocze rz�sami nie z kokieterii, lecz ze wzgl�dów praktycznych.
Ile razy zazdro�ci�a� m��czyznom d�ugo�ci i g�sto�ci rz�s? W ko	cu m��czyzna
nie powinien by� zbyt �adny, prawda? Có�, by�by to jaki� argument, gdyby rz�sy
mia�y na celu jedynie nas upi�ksza�.

Rz�sy pe�ni� funkcj� czu�ek, w�sików i markizy ocieniaj�cej oczy. Oko za-
s�uguje na tak� ochron�, poniewa� jest po��czone bezpo�rednio z mózgiem i jest
najbardziej wyeksponowan� cz��ci� centralnego uk�adu nerwowego. Tak dyna-
miczna, wra�liwa i nara�ona na urazy struktura zapewne by�aby znacznie cz��ciej
ubezpieczana, gdyby nie to, �e s�ynni arty�ci, golfi�ci i dekoratorzy wn�trz zostali
przez natur� wyposa�eni w niepozorne, jednak bardzo przydatne urz�dzenie,
jakim s� rz�sy.

Ludzie nie obudzili si� pewnego ranka na stosie wypadni�tych sko�tunionych
w�osów, trz�s�c si� z zimna. To wszystko zachodzi�o powoli, poprzez pokolenia.
Co wi�cej, tak naprawd� ow�osienie cia�a nigdy nie zanik�o ca�kowicie. Zamiast
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tego stopniowo w�osy stawa�y si� coraz krótsze i cie	sze, przez co zacz�li�my
sprawia� wra�enie bezw�osych. W czasie tej przemiany ludzie, którzy zachowali
rz�sy, mieli lepiej os�oni�te oczy przed s�o	cem, dzi�ki czemu mogli si� skupi� na
obronie i polowaniu. Rz�sy pe�ni�y te� funkcj� czu�ek, dzi�ki czemu cz�owiek
móg� zamkn�� powieki w tempie przewy�szaj�cym wszelkie pu�apki na muchy,
chroni�c swoje oczy przez kurzem, piaskiem, brudem czy insektami i unikaj�c ich
podra�nienia lub uszkodzenia.

Rzęsy nie wyrastają

ze zwykłych mieszków włosowych

Rzęsy wyrastają w miejscu, w którym powieki łączą się ze spojówkami
(pokrytą śluzem membraną, która pokrywa spodnią część powiek). Jed-
nak czym tak naprawdę są rzęsy?

Pod mikroskopem ludzka rzęsa wygląda podobnie jak zwykły ludzki
włos, dopóki nie spojrzymy na jej czubek, ponieważ to pozwoli nam od-
kryć, że tak naprawdę rzęsa jest wrażliwym czułkiem, schowanym w ma-
teriale, który przypomina powierzchnię innych ludzkich włosów.

Przejedź delikatnie palcami po swoim ramieniu. Teraz zrób to samo
swoimi rzęsami. Rzęsy przekazują intensywne wrażenia, które powo-
dują szybkie zamknięcie powieki, ilekroć coś ich dotknie.

Ludzka rzęsa w powiększeniu. Zwróć uwagę na czułki na jej końcu.

Są one przedłużeniem rdzenia rzęsy
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Faceci maj� nosa. Ludzki nos jest wyj�tkowy, je�li porówna si� go z nosami
innych stworze	. Nie przypomina pyska ani dzioba (nawet je�li czasem si� go do
niego porównuje). Ogólnie rzecz bior�c, m��czy�ni maj� bardziej wydatne nosy
ni� kobiety. Istnieje kilka teorii, które staraj� si� wyja�ni� t� ró�nic�.

Nosy ma�p naczelnych, naszych kuzynów, s� p�askie, a nozdrza zwrócone s� ku
górze. Dlaczego wi�c nos ludzki jest tak wystaj�cy, a nozdrza zwrócone s� ku
ziemi? By� mo�e pomocne b�dzie wyobra�enie sobie naszych przodków, u któ-
rych mog�y wyst�powa� ró�ne kszta�ty nosów, wliczaj�c w to równie� takie nie-
spotykane obecnie. Gdy walki plemienne i starcia wr�cz sta�y si� bardziej po-
wszechne, urazy by�y czym� bardzo cz�stym. Kostny grzbiet nosa w po��czeniu
z wyra�nie wysklepionymi �ukami nadoczodo�owymi i ko��mi policzkowymi
chroni� oczy przed uderzeniami t�pych obiektów. Gdyby przysz�a Ci ochota ude-
rzy� swojego ch�opaka w twarz desk� (to przyk�ad, a nie porada na temat zwi�z-
ków), to jego oczom nic by si� nie sta�o. Dzieje si� tak mi�dzy innymi dlatego, �e
wydatny nos chroni oczy. Ludzcy przodkowie, którzy mieli p�askie nosy, byli
bardziej nara�eni na urazy tkanek mi�kkich (a �lepy cz�owiek na sawannie mia�
takie same szanse na prze�ycie jak niewidomy, który porusza si� pod pr�d
�rodkiem autostrady).

Innym czynnikiem, który wp�yn�� na wspó�czesny kszta�t ludzkiego nosa jest
to, �e nasi przodkowie zeszli z drzew. Musieli te� nauczy� si� p�ywa� — a je�li
kiedykolwiek zdarzy�o Ci si� wci�gn�� troch� wody do nosa, to mo�esz sobie
wyobrazi�, jak nozdrza zwrócone ku górze utrudnia�yby nurkowanie czy p�y-
wanie. Co wi�cej, im bli�ej ziemi cz�owiek przebywa�, tym bardziej by� nara-
�ony na kontakt z piaskiem, py�em i innymi niesionymi przez wiatr zanieczysz-
czeniami. Nozdrza zwrócone ku do�owi prawdopodobnie pomaga�y ochroni�
zatoki i drogi oddechowe przed tego typu zanieczyszczeniami. Podobn� funk-
cj� spe�nia�y w�osy w nozdrzach i wype�niaj�cy wn�trze nosa �luz.

Ludzkie s�owa pocz�tkowo nie by�y zbyt wysublimowane ani skomplikowane,
nie przypomina�y s�ynnego or�dzia Lincolna znanego jako przemowa gettysbur-
ska… tak naprawd� w ogóle nie przypomina�y s�ów. By�y to raczej chrz�kni�cia
i gwizdy. W miar� rozwoju strun g�osowych, które dawa�y ludziom wi�ksze mo�-
liwo�ci g�osowe, pojawi�a si� potrzeba lepszego rezonansu w zatokach. Wi�kszy
nos dawa� tak� mo�liwo��. Gdyby ludzie mieli krótsze nosy, nasza mowa brzmia-
�aby znacznie bardziej nosowo i mniej dono�nie.
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Zbliżenie na ciało. Wszyscy słyszeliśmy o kukiełce, której nos się wydłużał,
gdy kłamała. Możesz wierzyć lub nie, jednak nie tylko mali drewniani chłopcy
padają ofiarami tej przypadłości, znanej jako efekt Pinokia. Gdy mężczyzna jest
pobudzony, zaniepokojony lub próbuje kogoś oszukać, naczynia krwionośne
w jego nosie rozszerzają się, przez co nos wydłuża się nawet o milimetr. Dla oka
obserwatora ta zmiana nie jest dostrzegalna, jednak może sprawić, że kłamca
poczuje potrzebę podrapania się w nos lub potarcia go.

Mimo �e ludzki nos jest wi�kszy ni� u innych naczelnych, nasz zmys� w�chu
jest zdecydowanie s�abszy. Mo�e si� to wydawa� nielogiczne, warto jednak sku-
pi� si� na innych istotnych funkcjach nosa: regulacji wilgotno�ci i temperatury
powietrza. Oczywi�cie nos s�u�y do w�chania (chocia� ten zmys� straci� na zna-
czeniu, odk�d wzrok wyewoluowa� na najwa�niejszy z ludzkich zmys�ów), ale
oprócz tego pozwala oczy�ci� powietrze, które dociera do dróg oddechowych i za-
tok. Idealna temperatura wdychanego powietrza wynosi 35 stopni Celsjusza,
a idealna wilgotno�� — 95%. Nos pozwala nam osi�gn�� te warunki. Wyja�nia to
te�, dlaczego ludzie �yj�cy w bardzo suchym klimacie (np. na Bliskim Wschodzie)
cz�sto maj� bardziej wydatne nosy. Po prostu wi�ksza powierzchnia b�ony �lu-
zowej nosa pozwala na skuteczniejsze nawil�enie wdychanego powietrza.

Wydatny nos tego mężczyzny jest

dziedzictwem po przodkach, którym

przydawał się on do nawilżenia suchego

pustynnego powietrza, jakim oddychali

Nos tego mężczyzny jest stosunkowo płaski,

co daje mu większą odporność na niskie

temperatury
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Z kolei p�askie nosy, takie jak u Eskimosów lub ludów mongolskich, wskazuj�,
�e dla przodków ich posiadaczy wa�ne by�o nie nawil�anie powietrza, lecz ochrona
przed mrozem.

To, co jednemu cuchnie,

dla drugiego jest niczym Chanel No. 5

Mimo że dzisiejsi ludzie mają znacznie słabszy węch niż ich przodkowie
(zapytaj krzywiącego się z dezaprobatą sommeliera), jednak nie możemy
lekceważyć tego zmysłu. Dawno temu ludzki nos przekazywał do mózgu
informację na temat tego, czy dana potrawa może być bezpiecznie zje-
dzona. Nasze receptory węchowe są typowe dla naszego gatunku. W pro-
cesie ewolucji ci ludzie, których węch nie odpowiadał ich potrzebom ży-
wieniowym i nie był w stanie zaalarmować mózgu, zostali wyeliminowani,
ponieważ jeśli człowieka nie odstręczał zapach czegoś, co mogło być dla
niego szkodliwe, to mógł umrzeć w wyniku zatrucia i już nie przekazywał
swoich genów dalej — w odróżnieniu od posiadaczy nosów bardziej
wrażliwych na niebezpieczne zapachy.

Przykład: gnijące mięso dla człowieka cuchnie, jednak sępom na jego
zapach napływa ślinka do dziobów. Ludzkie odchody są dla nas obrzydli-
we, jednak króliki czasem zjadają własne bobki ze względu na ich warto-
ści odżywcze.

Gdyby królik i jego nos nie uznali bobka za apetyczny, zwierzę mo-
głoby cierpieć na niedobory żywieniowe. Gdyby dla człowieka ludzkie
odchody pachniały smakowicie, mógłby poważnie zachorować lub nawet
umrzeć po ich zjedzeniu. Zmysł węchu jest fascynujący i bardzo ważny.

Dlaczego m�skie nosy s� wi�ksze i bardziej ow�osione ni� kobiece? Gdy we�-
mie si� pod uwag� wszystkie wymienione powy�ej czynniki, mo�na to przeko-
nuj�co wyja�ni�. Po pierwsze m��czyzna potrzebowa� lepszej ochrony twarzy,
poniewa� cz��ciej uczestniczy� w brutalnych walkach z u�yciem pi��ci i kijów
(kobiety, je�li walczy�y, to raczej u�ywa�y paznokci i z�bów). M�ski nos musia�
odfiltrowywa� wi�cej kurzu i piachu, poniewa� m��czyzna cz��ciej przebywa� na
otwartych przestrzeniach podczas wypraw na polowanie. Nozdrza m��czyzn
musia�y by� wi�ksze, aby dostarczy� dostatecznej ilo�ci tlenu do wi�kszych orga-
nów i mi��ni (szczególnie podczas zwi�kszonego wysi�ku w trakcie ucieczki przed
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drapie�nikami). Wi��e si� to te� z wy�szym poziomem hemoglobiny we krwi,
o którym wspomina�am na pocz�tku tego rozdzia�u. Kobiety natomiast przed
upa�em mog�y si� schroni� w ch�odnych jaskiniach, a przed nisk� temperatur�
przy ognisku. Z tego wzgl�du ich mniejsze nosy regulowa�y temperatur� wdy-
chanego powietrza w wystarczaj�cym stopniu. Nosy m��czyzn musia�y by� wi�k-
sze równie� z tego powodu, �e musia�y pomóc im och�odzi� si� po wyczerpuj�cym
sprincie w obronie �ycia.

By�oby zaniedbaniem z mojej strony, gdybym nie wspomnia�a równie� o tym,
�e m�ski organ w�chu mo�e te� odbiera� informacje przesy�ane przez p�e� prze-
ciwn� za po�rednictwem feromonów. Proces ten nie jest �wiadomy, jednak mo�na
powiedzie�, �e pod tym wzgl�dem m�ski nos zachowuje swoj� reputacj� jednego
z najbardziej seksownych (i najbardziej fallicznych) organów.

Kiedy� rinoplastyka (czyli operacyjna korekcja nosa) by�a domen� kobiet, jed-
nak teraz m��czy�ni równie� w coraz wi�kszym stopniu zaczynaj� si� ni� inte-
resowa�. Poniewa� teraz du�e nosy nie s� ju� postrzegane jako dumne falliczne
symbole, tak jak by�o to niegdy�, okazuje si�, �e m��czy�ni stanowi� obecnie 24%
pacjentów poddaj�cych si� korekcie nosa, o czym donosi Ameryka	skie Stowa-
rzyszenie Estetycznej Chirurgii Plastycznej. Przypuszczam, �e dzisiaj zasada:
„Du�y but, wielki fiut” wypar�a wywodz�ce si� z XVI wieku powiedzenie: „Kto
wielkiego ma nochala, ten d�ugiego ma dr�gala”.

Nie oznacza to jeszcze, �e „wybijaj�ce si�” nosy znikn� w naszej ewolucyjnej
przysz�o�ci, lecz jedynie to, �e mo�e matki cz��ciej nie b�d� zachwycone profilami
swoich dzieci.

Policzki mog� �wiadczy� o tym, �e m��czyzna jest odwa�ny, ma wysoki poziom
testosteronu i jest zdrowy. Prawdopodobnie najwi�ksza ró�nica mi�dzy policz-
kami m��czyzny i kobiety (drogie panie, patrzycie nie na te okr�g�o�ci, co trzeba,
troch� bardziej na pó�noc) tkwi w tym, �e na m�skiej twarzy brak jest poduszeczek
t�uszczowych, a ko�ci policzkowe s� wy�sze i bardziej wysuni�te.

Bardzo wczesny przodek wspó�czesnych ludzi, Paranthropus robustus, mia�
wielgachne policzki. Naprawd� nadawa�y one zupe�nie nowe znaczenie okre�le-
niu „twarz w kszta�cie serca”, poniewa� wyró�nia�y si� zarówno przy ustawieniu
z profilu, jak i en face. Zapewne mia�y za zadanie chroni� oczy przed uderzeniami,
podobnie jak ko�ci nosa i �uki brwiowe, jednak ich prawdziwa funkcja zwi�zana
by�a z jedzeniem.

Dieta Paranthropus robustus sk�ada�a si� z twardych, bogatych we w�ókna
ro�lin (�wiadcz� o tym wyst�puj�ce u tego gatunku p�askie, typowe dla ro�lino-
�erców z�by, a tak�e podejrzany brak k�ów w ich uz�bieniu). Pot��ne ko�ci
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policzkowe wspiera�y silne szcz�ki i du�e z�by, potrzebne do pogryzienia tego,
co dzisiaj uznaliby�my za po�ywienie odpowiednie dla �yrafy. W pó�niejszym
okresie ludzie zacz�li je�� najpierw surowe, a potem gotowane mi�so, pó�niej
kurze skrzyde�ka, a nast�pnie nachos. Jak �atwo mo�na zauwa�y�, pot��ny aparat
do gryzienia, taki jak ten posiadany przez Paranthropus robustus, przesta� by�
konieczny.

Ko�ci policzkowe u m��czyzn s� wyra�niej zaznaczone ni� u kobiet. S� te�
wy�ej osadzone, a ich dolna cz��� jest bardziej �ukowata. Te ró�nice anatomiczne
s� oczywi�cie uwarunkowane genetycznie, jednak co ciekawe, ma na nie wp�yw
równie� przyp�yw testosteronu w okresie dojrzewania. M�skie ko�ci policzkowe
�wiadcz� o agresji i sile, w odró�nieniu od mi�kkich, zaokr�glonych ko�ci policz-
kowych, które bardziej kojarz� si� z dzieckiem.

Zbliżenie na ciało. Policzki są doskonałym wskaźnikiem prawdziwego
szczęścia. Gdy mężczyzna się uśmiecha, zwróć uwagę na jego policzki. Jeśli
się unoszą, to jego uśmiech jest szczery. Jeśli nie, to jest to uśmiech fałszywy.

W dziejach ludzko�ci m�skie ko�ci policzkowe pe�ni�y trzy zasadnicze funkcje:
przystosowywa�y si� do aktualnych trendów �ywieniowych, pozwala�y wykaza�
agresj� w stosunku do potencjalnych napastników oraz wysy�a�y informacj� na
temat poziomu testosteronu do kobiet, które by�y najbardziej zainteresowane
p�odno�ci�. Nic dziwnego, �e wydatne ko�ci policzkowe u m��czyzn si� zachowa�y,
skoro by�y takie wa�ne.
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M�skie usta s�u�� nie tylko czczemu gadaniu, nie zawsze jednak otrzymuj� one
nale�n� im porcj� uwagi. By� mo�e dzieje si� tak dlatego, �e najwi�cej pracy wy-
konuj� przy piersi nale��cej, rzecz jasna, do matki m��czyzny.

Ludzkie wargi s� znacznie bardziej wywini�te na zewn�trz ni� u innych na-
czelnych. Z ewolucyjnego punktu widzenia jest to konieczne. Ludzkie piersi s�
bardziej wypuk�e (okr�g�e i pe�ne) ni� u innych ssaków, a z kolei sutki s� wyra�nie
krótsze i trudniejsze do uchwycenia. Aby uchwycenie sutka i ssanie by�o �atwiejsze,
kszta�t ust musia� si� odpowiednio dostosowa� do �ród�a po�ywienia.

Dawno temu niemowl�ta o bardziej wywini�tych wargach potrafi�y lepiej ssa�
mleko swoich matek. W rezultacie ros�y wi�ksze, silniejsze i zdrowsze, co dawa�o
im lepsze szanse na do�ycie wieku, w którym same mog�y przekaza� swoje geny.

Innym czynnikiem, który przyczyni� si� do przetrwania u cz�owieka cechy
wywini�tych ust, by� ewolucyjny wzrost kobiecych piersi. M��czy�ni w procesie
selekcji p�ciowej wybierali kobiety o wi�kszych piersiach, co powodowa�o, �e geny
okr�g�ych piersi by�y przekazywane cz��ciej ni� geny p�askich piersi, a to z kolei
sprawia�o, �e dzieci o wargach, które lepiej potrafi�y tak� pier� uchwyci�, mia�y
wi�ksze szanse na przetrwanie.

Poniewa� ludzkie wargi to tak naprawd� cz��� b�ony �luzowej ust wywini�ta
na zewn�trz, s� one bardzo wra�liwe na dotyk. To u�atwia�o od�ywianie (znale-
zienie piersi), przydaje si� te� w mi�o�ci (znowu chodzi o znalezienie piersi).

Zbliżenie na ciało. Jeśli spodobasz się mężczyźnie, jego szczęka opadnie
na Twój widok. Nie będzie to jednak bardzo zauważalne — tak naprawdę ta fi-
zjologiczna reakcja objawi się jedynie lekkim rozchyleniem ust.

Wargi m��czyzn s� zwykle cie	sze ni� kobiet z jednego powodu: braku es-
trogenu. Omówimy to bardziej szczegó�owo w rozdziale 3. Na razie zapami�taj,
�e m��czyzna o takich ustach, jakie ma Angelina Jolie, cieszy�by si� mniejszym
powodzeniem ni� taki, którego wargi przypomina�yby raczej usta Brada Pitta.

Istnieje te� powód, dla którego m��czy�ni nie u�ywaj� szminek ani nawet
b�yszczyków — po prostu kobietom si� to nie podoba. M��czyznom podobaj� si�
czerwone, l�ni�ce wargi kobiet, poniewa� taki ich wygl�d kojarzy im si� z wygl�-
dem obrzmia�ych w stanie podniecenia warg sromowych. Poniewa� zwykle ko-
biet to podobie	stwo nie kr�ci, wi�c pe�ne, ró�owe, l�ni�ce usta na m�skiej twarzy
raczej je odstraszaj�, podobnie jak kawa�ki jedzenia pomi�dzy z�bami.
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Wymowny m��czyzna. Ludzkie usta s� obecnie du�o mniejsze ni� kiedy�, co ma
zwi�zek przede wszystkim ze zmian� diety. Antropolodzy spekuluj� na temat
zwyczajów �ywieniowych ssaków na podstawie badania ich skamienia�ych szcz�t-
ków — ko�ci, z�bów oraz tego, jak wygl�da�y ich mi��nie oraz kszta�t i rozmiar ust.

�ledz�c rozwój cz�owieka, mo�na dostrzec, �e jego wymiary znacz�co si� zwi�k-
szy�y, a jednocze�nie z�by stawa�y si� coraz mniejsze. Wydaje si� to sprzeczne
z intuicj�, poniewa� wi�kszy wzrost powinien si� ��czy� z wi�kszymi potrzebami
�ywieniowymi… dopóki nie we�mie si� pod uwag�, �e obydwie te zmiany za-
sz�y mniej wi�cej w tym samym czasie, gdy odkryto ogie	 i zacz�to je�� goto-
wane mi�so.

Gdy ludzie, zamiast �ywi� si� ro�linami, oparli swoj� diet� na gotowanym bia�ku,
ich usta zmala�y, a ogólne rozmiary si� powi�kszy�y.

Z�by m��czyzny s� wi�ksze ni� z�by kobiety. M��czyzna ma wi�ksz� szcz�k�,
tak wi�c jest logiczne, �e i z�by s� wi�ksze, tym bardziej �e jego zapotrzebowanie
na kalorie jest wy�sze ni� u przeci�tnej kobiety.

Gdy nast�pnym razem pójdziesz na randk� i Twój wybranek zabierze si� za
stek lub kotleta, zwró� uwag� na to, jakiej wielko�ci kawa�ki po�ywienia odkrawa
i na tempo, w jakim prze�uwa ka�dy z nich. Zapewne zobaczysz, �e prze�uwa
szybciej ni� Ty, co ma zwi�zek z wi�kszymi z�bami, wi�kszymi ustami i silniej-
szymi szcz�kami. Dzi�ki temu sko	czy posi�ek, gdy Ty b�dziesz dopiero w po�owie
swojego. Jedno zastrze�enie: nie proponuj�, aby�cie urz�dzali konkurs, kto szyb-
ciej zje. Nie by�abym tak�e sk�onna si� zak�ada�, �e w przypadku deseru wynik
b�dzie taki sam.

To samiec — pozwól mu zarycze�. Nie ma w�tpliwo�ci, �e przeci�tny m�ski g�os
jest ni�szy ni� damski. Jeden z odcinków Kronik Seinfelda („Pledge Drive”), wpro-
wadzaj�c posta� Dana, celnie ukaza�, jak bardzo myl�cy dla ludzkiego ucha mo�e
by� m��czyzna z wysokim g�osem.

Wiesz ju� teraz, �e testosteron odpowiada za wiele m�skich cech. Podobnie
sprawa wygl�da w przypadku m�skiego g�osu. Krta	 m��czyzny jest �rednio o 30%
d�u�sza od krtani kobiety, o czym �wiadczy bardzo m�skie jab�ko Adama. Zapytaj
jakiegokolwiek transwestyt�, jak� cz��� anatomii najtrudniej mu ukry�, a za-
pewne us�yszysz, �e w�a�nie jab�ko Adama jest w stanie zdradzi� go szybciej ni�
jaka� inna cz��� cia�a, z któr� mo�na sobie poradzi� za pomoc� ta�my klej�cej.

Gdy organizm ch�opca zostaje zalany wszechmocnym testosteronem, wysoko��
jego g�osu gwa�townie si� obni�a. Niski g�os przydawa� si� tak�e w buszu, gdy
m��czy�ni, którzy nie mieli jeszcze dobrych umiej�tno�ci polowania, musieli wy-
dziera� zdobycz innym drapie�nikom. Pot��ny ryk móg� pomóc m��czy�nie od-
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straszy� je od zdobyczy. My�liwy o wysokim g�osie móg� nie zdo�a� zdoby� ni-
czego do jedzenia albo sam móg� sko	czy� jako danie g�ówne.

Obejrzyj debat� polityczn� pomi�dzy dwoma m��czyznami i zwró� uwag� na
wysoko�� g�osu ka�dego z nich. Postaraj si� nie s�ucha�, co dok�adnie mówi�.
Który z nich wydaje Ci si� bardziej wiarygodny? Którego by� wybra�a, aby Ci�
reprezentowa� i rz�dzi� Twoim miastem lub krajem? G��boki g�os nie tylko jest
seksowny i wskazuje na wysoki poziom testosteronu, ale te� kojarzy si� z autory-
tetem i sk�onno�ciami opieku	czymi.

Brodaty m��czyzna przyznaje si� do swoich korzeni. Na temat tego, dlaczego
m��czy�ni maj� brody, podczas gdy twarz kobiet pozostaje nieow�osiona, toczy�o
si� wiele dyskusji (podobnie jak plotek na temat pewnych dam, które natura
„obdarzy�a” nieco zbyt ow�osion� fizjonomi�).

Istnieje kilka teorii, które próbuj� wyja�ni� cel istnienia zarostu na m�skiej
twarzy.

Jedna z nich t�umaczy, �e m�ski zarost mia� przede wszystkim s�u�y� ochro-
nie. Gdy dawny m��czyzna w�drowa� po bezkresnej sawannie, broda nie tylko
ogrzewa�a jego twarz i szyj� (os�aniaj�c go przed wiatrem), ale te� ch�odzi�a go
podczas upa�u (zatrzymuj�c pot), os�ania�a równie� przed atakiem niektóre naj-
bardziej wra�liwe punkty cia�a, np. t�tnic� szyjn�.

Pokazywa�a te� wrogom m�sko��, si�� i agresj� jej posiadacza. Nawet bez brody
m��czyzna ma wyra�nie pot��niejsz� szcz�k� ni� kobieta. Broda mog�a dodatko-
wo podkre�la� t� cech� budowy, odstraszaj�c �obuzów, którzy chcieliby wywo�a�
awantur�.

Inna hipoteza g�osi, �e zarost s�u�y jedynie ozdobie i jest wabikiem seksualnym.
Pozwala� on zaznaczy� m�sko�� samców nawet z du�ej odleg�o�ci. Zatrzymywa�
zapach wydzielany przez gruczo�y �ojowe twarzy, które u m��czyzn o wysokim
poziomie testosteronu s� bardziej aktywne. Zarost �wiadczy równie� o dojrza�o�ci
m��czyzny. Dzieciak z meszkiem nad górn� warg� mo�e by� dostatecznie silny,
aby ud�wign�� rol� kochanka, jednak nie na tyle, aby utrzyma� rodzin�.

Broda mog�a te� mie� zwi�zek z identyfikacj� gatunkow�. Gdy widzimy du�e-
go kota z grzyw�, nie mamy w�tpliwo�ci, o jakie zwierz� chodzi. Podobnie jak lwy,
m��czy�ni byli �atwo rozpoznawalni przez inne gatunki z uwagi na wiecznie ro-
sn�c� brod�.

Niezale�nie od tego, jak� funkcj� pe�ni� zarost, nie ma w�tpliwo�ci co do tego,
�e jest cech� wyra�nie m�sk�. Kobiety ch�tniej zgadza�y si� na kopulacj� z m��-
czyznami, którzy mieli zarost, a m��czy�ni z kolei unikali kobiet, które same
mia�y brody.
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Jakie s� Twoje preferencje dotycz�ce m�skiego zarostu? Czy podoba Ci si�
niewielki dywanik (kozia bródka), dywanik toaletowy (w�sy), wyk�adzina od �ciany
do �ciany (pe�na broda i w�sy), w�ochaty dywan (d�uga broda) czy te� czyste drewno
(dok�adnie ogolona twarz)? 
adna regu�a nie jest uniwersalna, jednak je�li po-
dobaj� Ci si� m��czy�ni z brod� i w�sami, to zapewne lubisz facetów o wysokim
poziomie testosteronu, a tak�e wszystkie cechy, które si� z tym ��cz�.

Od gładkiej twarzy do brody w mgnieniu oka

Aby obejrzeć, jak z powodu zarostu zmienia się w ciągu kilku sekund wy-
gląd męskiej twarzy, obejrzyj film stworzony przez Christopha Rehage’a,
który w 2007 roku postanowił przejść piechotą z Pekinu do Niemiec, nie
goląc się po drodze. Zwróć uwagę, jak zmienia się Twoje postrzeganie
jego osoby, zwłaszcza gdy w końcu goli swoją długą brodę. Film można
znaleźć na stronie www.thelongestway.com/extra/thevideo.

M�skie w�osy �onowe stanowi�y kiedy� widok bardziej publiczny. A przynajm-
niej tak zak�ada jedna z teorii wyja�niaj�cych ich istnienie. Niektórzy antropolo-
dzy twierdz�, �e w�osy �onowe mia�y przede wszystkim sygnalizowa� seksualn�
dojrza�o��. Gdy prehistoryczna kobieta z buszu (aluzja zamierzona) widzia�a
ptaszka w obficie wymoszczonym gniazdku, automatycznie wiedzia�a, �e ogl�dany
przez ni� samiec jest seksualnie dostatecznie dojrza�y, aby odpowiednio potrak-
towa� j� na kamiennym �o�u, oraz �e jest w odpowiednim wieku, aby zapewni�
byt potencjalnej rodzinie. Hipotez� t� umacnia fakt, �e gdy ch�opiec wchodzi
w wiek dojrzewania, w�osy najpierw zaczynaj� mu rosn�� w obszarach najbar-
dziej wra�liwych na dzia�anie hormonów. A poniewa� zwi�kszona produkcja te-
stosteronu rozpoczyna proces dojrzewania p�ciowego, pojawienie si� w�osów �o-
nowych stanowi pierwszy znak rozpocz�cia tego procesu. Co wi�cej, u wi�kszo�ci
ludzi kolor w�osów �onowych uderzaj�co kontrastuje z kolorem skóry, co powo-
duje, �e przedstawiciele p�ci przeciwnej nie mog� przeoczy� tej niewielkiej, ale
uderzaj�cej oznaki dojrza�o�ci.

Skoro mowa o dojrza�o�ci — inna teoria na temat zachowania ow�osienia na
wzgórku �onowym mówi o zachowaniu zapachów, które wydzielane s� przez gru-
czo�y apokrynowe w tym obszarze. Gdy ludzie biegali po sawannie nago, zapachy
mog�y zosta� �atwo uniesione przez wiatr. K�pka w�osów w najbardziej zmys�owych
miejscach cia�a zapewne pomaga�a zatrzyma� ten zapach, który przyci�ga� adorato-
rów (nawet je�li nie byli oni �wiadomi prawdziwej pot�gi �onowych zapachów).
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Poniewa� ludzie byli wyj�tkowi pod tym wzgl�dem, �e kopulowali twarz�
w twarz, trzecia hipoteza zak�ada, �e w�osy �onowe mia�y chroni� delikatne geni-
talia przed otarciami. Ze wzgl�du jednak na to, �e obecnie wiele osób pozbywa si�
ow�osienia �onowego, ta teoria straci�a nieco na znaczeniu. Chyba �e uprawiamy
seks o wiele rzadziej ni� nasi zaro�ni�ci przodkowie.

M�ski penis to te� dzie�o ewolucji. Penis przez wiele lat by� skrz�tnie skrywany
i nie mówi� tu o napletku, lecz o otaczaj�cym go tabu. By� mo�e, gdyby Adam nie
zjad� jab�ka, jego banan móg�by si� cieszy� tak� sam� wolno�ci�, jakiej do�wiadcza
reszta jego cia�a w dzisiejszych czasach. Niemniej jednak, podobnie jak ka�da inna
cz��� m�skiej anatomii, penis te� musia� si� wspina� po ewolucyjnej drabinie.

Zapewne najbardziej uderzaj�c� cech� ludzkiego penisa jest jego rozmiar.
W porównaniu z organami innych naczelnych jest zdecydowanie najwi�kszy.
Przeci�tny samiec goryla wa�y �rednio trzy razy wi�cej ni� m��czyzna, jednak
penis cz�owieka jest znacznie wi�kszy, bardziej okaza�y i majestatyczny.

Penis nie pe�ni innych funkcji poza seksualnymi (John Bobbit, któremu �ona
uci��a penisa, wci�� móg� siusia�), co by �wiadczy�o o tym, �e kobiety z dawnych
lat musia�y preferowa� wi�ksze m�skie organy, w wyniku czego przeci�tna d�u-
go�� penisa w erekcji wynosi dzisiaj 15,4 cm, a jego obwód 12,7 cm.

D�ugo�� tego organu mog�a by� w jaki� sposób zwi�zana z funkcj� reproduk-
cyjn�, poniewa� im bli�ej szyjki macicy (u szczytu pochwy) nast�puje ejakulacja,
tym sperma ma do przebycia krótsz� drog� do jaja.

Ze wzgl�du na swoj� budow� penis mo�e dzia�a� jak t�ok zasysaj�cy, usuwaj�c
z pochwy sperm� i p�yn nasienny innych m��czyzn za pomoc� napletka i rowka
za�o��dnego (brzeg u podstawy �o��dzi w pobli�u ko	ca penisa) podczas ruchów
frykcyjnych. Ze wzgl�du na to, �e sperma w oczekiwaniu na jajeczkowanie mo�e
przetrwa� w pochwie kobiety nawet do 5 dni, ta funkcja penisa mo�e mie� istotne
znaczenie, tak aby ostatni wspó��yj�cy z kobiet� m��czyzna by� tym, który wygra
wojn� plemników.

Trudno powiedzie�, czy kobiety wybiera�y partnerów o wi�kszych penisach ze
wzgl�du na to, �e ich poczynania w �ó�ku by�y bardziej godne owacji na stoj�co,
czy te� dlatego, �e wi�kszy penis sprawia�, �e kopulacja od przodu by�a �atwiejsza
i bardziej przyjemna, czy te� (o czym �wiadomie kobiety nie mog�y wiedzie�)
m��czy�ni o wi�kszych penisach mieli wi�ksze szanse na zap�odnienie partnerki.
Jest jednak jasne, �e w dzisiejszych czasach trudno by�oby znale�� penisa, który
nie móg�by si� upora� ze swoj� robot� — a to dzi�ki wyborom dokonywanym
przez nasze pramatki, które nie dawa�y si� zadowoli� byle czym.
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	ród�o m�skiej p�odno�ci kryje si� w jego bezcennych i bardzo delikatnych
klejnotach. Tu rodzi si� pytanie, dlaczego m�skie j�dra, organ tak wra�liwy, �e
m��czyzna na sam� my�l o jego uszkodzeniu krzywi si� z bólu, zosta�y umiesz-
czone w tak wyeksponowanym miejscu. Kobiety nie mog� zrozumie� tego bólu,
jednak �adna z nas nie mia�aby ochoty na zapasy z dzikim zwierzem, gdyby co�
tak wra�liwego dynda�o nam nieos�oni�te mi�dzy nogami. Mo�na by si� spo-
dziewa�, �e ewolucja mog�a wymy�li� jaki� lepszy sposób przenoszenia spermy,
od której losów zale�y istnienie przysz�ych pokole	.

Po�o�enie j�der zawsze przysparza�o m��czyznom k�opotów. W dawnych cza-
sach, zanim jeszcze wynaleziono ubrania, ko�ysanie si� j�der musia�o troch� za-
k�óca� swobodny bieg. Prawdopodobnie w odpowiedzi na ten problem wynale-
ziono przepask� biodrow�, co jednak przynios�o kolejn� porcj� k�opotów typu
odparzenia, podra�nienia i otarcia, a tak�e nieprzyjemne zjawisko, gdy worek
mosznowy przykleja si� do wewn�trznej cz��ci ud.

Mog�oby si� wydawa�, �e j�dra umieszczone wewn�trz jamy cia�a, jak ma to
miejsce u wielu gatunków ssaków, by�yby bardziej praktyczne, wygodniejsze
i �atwiejsze do kontrolowania dla m��czyzny. Istnieje jednak ewolucyjna przy-
czyna, dla której mamy okre�lone cechy.

Wszyscy s�yszeli�my o kurczeniu si� j�der (dzi�ki prezentacji dokonanej przez
George’a z Kronik Seinfelda). To zjawisko pozwala wyt�umaczy�, dlaczego j�dra
znajduj� si� poza jam� cia�a m��czyzny. Gdy m��czy�nie jest zimno (George:
„By�em w basenie!”), mi�sie	 umieszczony w pobli�u szczytu worka mosznowego
podci�ga j�dra do góry, gdzie mog� si� ogrza� bli�ej cia�a. Gdy jest ciep�o, mi�-
sie	 si� rozlu�nia, dzi�ki czemu j�dra opuszczaj� si� ni�ej i mog� si� sch�odzi�.
Gdyby j�dra mie�ci�y si� wewn�trz cia�a, plemniki mog�yby si� ugotowa� we w�a-
snym p�ynie nasiennym.

Mi�sie	 d�wigacz j�dra oraz b�ona kurczliwa w mosznie odpowiadaj� za uno-
szenie si� i opadanie kul, które mog� rozpocz�� reprodukcyjny bal. Jednak s� one
te� odpowiedzialne za ochron� najcenniejszych m�skich klejnotów w razie za-
gro�enia. Gdy m��czyzna jest zestresowany, te same mi��nie podci�gaj� moszn�
w kierunku brzucha. Uwa�ane jest to za ewolucyjn� strategi�, która ma na celu
ocali� m�skie gonady podczas konfliktu (inaczej mówi�c, mniej dyndania, mniej-
sze ryzyko urazu).

Inna teoria, która usi�uje wyja�ni� zewn�trzne po�o�enie j�der, g�osi, �e ich
wewn�trzne po�o�enie powodowa�oby przedwczesn� utrat� p�ynu nasiennego
i plemników. Michael Chance, �p. brytyjski etolog, podda� badaniu mocz wio-
�larzy i odkry�, �e zawiera on p�yn nasienny. Poniewa� m�skie drogi p�ciowe
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pozbawione s� zwieraczy, wi�c ucisk dolnej cz��ci podbrzusza, powstaj�cy podczas
wios�owania, spowodowa� wyrzut p�ynu nasiennego do dróg moczowych. W re-
zultacie Chance doszed� do wniosku, �e gdyby j�dra by�y po�o�one wewn�trz jamy
brzusznej, to przy ludzkim agresywnym stylu �ycia by�by to codzienny problem
m��czyzn.

Mimo �e m�ski penis góruje rozmiarami nad penisami innych naczelnych,
ludzkie j�dra s� mniejsze. Mo�e by� to zwi�zane ze stosunkowo monogamicznym
stylem �ycia cz�owieka. Szympansy i bonobo mog� mie� j�dra wielko�ci� przy-
pominaj�ce grejpfruty lub melony. S� to jednak zwierz�ta bardzo rozwi�z�e i wy-
korzystuj� seks do wszystkiego, poczynaj�c od prokreacji, poprzez zawieranie
przyja�ni, a na zdobywaniu po�ywienia ko	cz�c. W zwi�zku z tym potrzebuj�
wi�kszej ilo�ci spermy.

Im wi�kszy popyt, tym wi�ksza musi by� fabryka. To pomaga wyja�ni�, dlaczego
m��czy�ni ze sk�onno�ci� do niewierno�ci maj� wi�ksz� sk�onno�� do zrywania
si� z ma��e	skich okowów i obnoszenia swoich wielkich jaj w innych miejscach.

Ewolucja doceni�a tak�e wag� problemu, jaki stanowi�a zwi�kszaj�ca si� masa
mi��niowa m��czyzn w zestawieniu z rozmiarem jego j�der. Wi�ksze uda ozna-
cza�y mniej miejsca na klejnoty rodowe. Dlatego jedno j�dro wisi ni�ej ni� drugie.
Dzi�ki temu sprytnemu rozwi�zaniu zajmuj� one o po�ow� mniej miejsca na sze-
roko��, ni� gdyby by�y umieszczone idealnie symetrycznie.

Ewolucja budowy m��czyzny jest czym� niezwyk�ym. 
aden przystojniak nie
wygl�da tak, jak wygl�da, bez powodu. Dzisiejsi m��czy�ni mogli ju� zrezygnowa�
z uganiania si� za dzikami i prowadzenia wojen plemiennych, jednak ich budowa
wci�� �wiadczy o tym, �e te czynno�ci by�y cz��ci� codzienno�ci ich przodków.

Cia�o ka�dego m��czyzny �wiadczy o trudach, jakie przechodzili jego przodko-
wie. Ka�dy m��czyzna jest �ywym dowodem na to, �e jego przodkowie mieli, co
trzeba, aby przetrwa� w �rodowisku, które bezwzgl�dnie eliminowa�o s�abo��.
Trzeba tu równie� doda�, �e niewielu wspó�czesnych m��czyzn nie ma zdolno�ci
przekazania warto�ciowych genów Twojemu potomstwu. Niemniej jednak wybór
pomi�dzy kandydatem dobrym, lepszym i najlepszym wci�� mo�e stanowi�
wyzwanie.

W kolejnym rozdziale omówimy, dlaczego niektóre m�skie cechy uwa�ane s�
za bardziej atrakcyjne ni� inne i w jaki sposób mo�e Ci to pomóc w dokonaniu
wyboru. Na szcz��cie na ogó� nie musimy ju� sobie zadawa� pytania, czy dany
m��czyzna przetrwa, aby pomóc nam wychowywa� dzieci, ani czy jest dostatecznie
zdrowy, aby przekaza� krzep� naszym dzieciom. Ewolucja zaj��a si� tym za nas.



Rzeźbienie mężczyzny 57

Teraz, gdy ju� roz�o�y�y�my cia�o m��czyzny na czynniki pierwsze i dok�adnie
je omówi�y�my, przejd�my do tego, dlaczego ta cz��� m�skiego cia�a, je�li jest
dobrze zbudowana, przyci�ga uwag� i damskie spojrzenia, a tak�e wywo�uje
rozmaite wra�enia w sercu i innych cz��ciach �e	skiego cia�a.
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