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ROZDZIAŁ 1.

Rzeźbienie mężczyzny
JAK EWOLUCJA KSZTAŁTOWAŁA WSPANIAŁE MĘSKIE CIAŁO

Tysice lat temu, gdy poranne so ce rozwietlio niebo pene ptaków szybujcych
w poszukiwaniu owadów i wydobyo z ciemnoci przestrze sawanny, ukazujc
na niej czworonone istoty, które pasy si, poloway lub uciekay, aby nie sta si
upem innych… nagle wród traw pojawia si zupenie wyjtkowa istota, cakowicie odmienna od pozostaych zwierzt.
Podobnie jak ptaki staa na dwóch nogach. Podobnie jak mapy miaa wyranie
rozwinit muskulatur. Podobnie jak najsprytniejszy z drapieników wyposaona
bya w byskawiczny refleks i zdolno do obrony. Czujnym wzrokiem przeszukiwaa otoczenie. Nie bdc niczym osonita, staa jak najbardziej bezwolna ofiara
na dzikich, niewybaczajcych adnej nieostronoci równinach ldu, nazywanego
dzi Afryk.
Jednak w odrónieniu od innych zwierzt, które kiedykolwiek ukazay si
w wietle wschodzcego so ca, to stworzenie stao, górujc nad wikszoci
czworonogów zamieszkujcych sawann. Dwie z jego ko czyn, których nie uywao ono do podpierania si, wyposaone byy w dugie, sprawne palce. Jego
futro koncentrowao si niemal wycznie na gowie, tworzc tam rozczochran
czupryn, podczas gdy reszta ciaa bya niemal bezwosa i naga. Jego ramiona
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byy szerokie, nogi dugie, a budowa ciaa odmienna ni u jakiegokolwiek innego zwierzcia w tym ogromnym ekosystemie.
Dzisiejszy czowiek ma wiele cech wspólnych ze swoim wczesnym przodkiem,
nawet jeli w swoim czasie tamten wydawa si wybrykiem natury. Ludzki mózg
wci jest nasz najwiksz i najskuteczniejsz broni, sprzymierze cem w drodze do modernizacji i najbardziej seksownym ze wszystkich organów. Poniewa
rodowisko wymagao od czowieka, aby w coraz wikszym stopniu korzysta ze
swojego mózgu, jego twarz i budowa ciaa zmieniay si, przystosowujc si do
powikszajcych si rozmiarów mózgu.
Chocia w cigu miliona lat w budowie twarzy i ciaa czowieka zaszo wiele
zmian, nasi przodkowie s nadal dla nas rozpoznawalni.
Ewolucja — dla niektórych to pojcie jest kontrowersyjne, dla innych oznacza jedyne suszne wyjanienie pewnych zjawisk, a pozostaych intryguje niczym
tabu. Aby zrozumie ide ewolucji cech, musisz zastanowi si nad tym, jak rónorodn posta mog mie ludzie. S wysocy i niscy, z uszami przylegajcymi lub
odstajcymi, niebiesko- lub brzowoocy, rudzi i blondyni. Niektórzy maj szerokie
ramiona, due nosy, pene usta i szczupe biodra, a inni nie. Kada ludzka twarz
i kade ciao jest inne.
Ewolucja nie jest czym, co wydarzyo si bez powodu, w oderwaniu od rodowiska. Nie bya to jaka magiczna przemiana, w trakcie której ludzkie ciao
nagle si zmienio na oczach zdumionej reszty stworze . Ewolucja przebiegaa
przez miliony lat, podczas których ludzie — poprzez dokonywane przez siebie
wybory — wyeliminowali reprodukcyjne cechy, które mogy doprowadzi do
eksterminacji naszego gatunku.
Dzisiejszy przecitny mczyzna jest o 30% silniejszy od statystycznej kobiety. Ciao mczyzn zwykle skada si w okoo 12,5% z tuszczu, podczas gdy
ciao kobiet (czasami ku ich rozpaczy) zwykle zawiera go okoo 25%. Mczyzna
moe si poszczyci okoo 28 kilogramami czystych mini, podczas gdy kobieta
ma ich zaledwie okoo 15 kilogramów. Dziki pucom, sercu, kociom i miniom,
które s wiksze ni u kobiet, zdrowy mczyzna jest w stanie podnie ciar
dwukrotnie przekraczajcy jego wag. Przecitnie mczyzna jest o 7% wyszy
i o 10% ciszy od kobiety.
Wiele z umiejtnoci typowych dla samca ludzkiego gatunku staje si widocznych ju w yciu podowym i od razu po urodzeniu. U noworodków pci mskiej
pracownicy porodówek zauwaaj czsto wyszy poziom hemoglobiny, wiksz
mas i dugo ciaa, jak równie bardziej energiczne ruchy.

Kup książkę

Poleć książkę

Rzeźbienie mężczyzny

19

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 wspólnego. Genetyczne podobieństwa pomiędzy ludźmi a małpami człekokształtnymi 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 postrzegać jako coś, co miało na celu zapewnienie przetrwania naszego gatunku, 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 chopcy maj te zwykle skonno do aktywnych zabaw,
nie dajc si zaspokoi ciekawo oraz upodobanie do brudnych zabaw, podczas
gdy mae dziewczynki to sama sodycz. Wydaje si, e ludzki samiec ju od ycia
podowego przystosowywany jest do trudnych zada , jakim musieli niegdy podoa jego przodkowie.

Miliony lat temu kobiety, gównie ze wzgldu na swoj rol w rodzeniu dzieci,
musiay zostawa w jaskiniach, aby opiekowa si potomstwem, zbiera jagody
(oraz zdobywa inne rodzaje poywienia, jednak jedynie w sposób niewymagajcy
uycia duej siy czy przemocy) i ogrzewa legowiska. Rola kobiet w zapewnieniu
istnienia przyszych pokole bya zbyt istotna, aby mona byo ryzykowa ich
obecno na polowaniu czy w walce.
Mczyni zapadniali kobiety, a nastpnie wyruszali, aby zdoby poywienie
dla plemienia. Udawali si na niegocinn sawann, aby szuka jedzenia i podbojów. Zdarzao si te, e ginli w wyniku niesprzyjajcej pogody, ran i stresu.
Mskie ciao zostao tak skonstruowane, aby przetrwa tego rodzaju rodowiskow
traum i móc si rozmnoy, przekazujc swoje cechy potomstwu. Pozwala nam
to zademonstrowa teori doboru naturalnego Darwina. Darwin utrzymywa,
a wikszo dzisiejszego rodowiska naukowego zgadza si z nim w tej kwestii,
e okrelone cechy przetrway, poniewa daway ich posiadaczom jakie korzyci.
Tak wic przymioty charakteryzujce dzisiejszych mczyzn pozwalay ich przodkom nie tylko przetrwa w trudnych warunkach, ale te wróci do domu i spodzi dzieci o tych samych atrybutach.
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Zatem jednoznacznie mskie cechy przetrway, poniewa si sprawdziy i wci
sprawdzaj.
Zacznijmy od czego, co umoliwio samcom ludzkiego gatunku nie tylko porusza si w pozycji wyprostowanej, ale te ucieka przed drapienikami, które
mogyby zmie ludzki gatunek z powierzchni Ziemi. Dzisiaj ta cz ciaa utrzymuje cay przemys zajmujcy si wytwarzaniem obuwia w rozmaitych rozmiarach oraz produkcj pochaniajcych zapachy wkadek do obuwia.
Mskie stopy wci nie wyszy z buszu. Gdybym miaa wymieni najbardziej
zaniedbany element mskiego ciaa, to byyby nim stopy. Dlaczego? Stopy nie
zawieraj adnych wanych organów, nie prowokuj do mylenia, nie s stymulujce pod wzgldem seksualnym (pomi my tu fetyszyzm) i zazwyczaj uwaane s za co mao estetycznego, co naley schowa w skarpetach i butach, spryska dezodorantem i moe wywietrzy w jakiej sprzyjajcej 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 mczyni maj bardziej wysklepione podbicie ni kobiety. Zapewne
ma to zwizek z potrzeb posiadania sprystego kroku, który uatwia ciganie
zwierzyny na polowaniu lub ucieczk przed niebezpiecze stwem.
Ludzie s niezwykli pod tym wzgldem, e chodzc, opieraj si na caej stopie. Wikszo innych ssaków opiera si jedynie na palcach lub palcach i czci
ródstopia (przypomnij sobie wygld psiej apy). Z tego powodu wysklepienie
podbicia stao si konieczne, aby móc maszerowa wygodnie… a wic bardziej
wydajnie i przez duszy czas.
Oczywicie nie moemy zapomnie o koszmarze mierdzcych stóp. Poniewa mczyni maj wiksze stopy, maj te na nich wicej gruczoów potowych.
Gdy mskie stopy s ukryte w butach przez zbyt dugi czas, powoduje to uwolnienie si zapachu, który moe nam przypomina kapust, ser, ryb czy siark.
Te nieprzyjemne zapachy s rezultatem funkcji metabolicznych bakterii, pamitaj
jednak, e w dawnych czasach cay ten bukiet odorków by uyteczny i uatwia
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 niebagatelną wagą, inżynier mógłby dojść do wniosku, że człowiek powinien 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 zachowania funkcji chwytnych i możliwości obierania owoców stało się to,
aby palce u stóp umożliwiały zachowanie równowagi i szybkie przyspieszenie. Przeciwstawny duży palec u stopy był problemem dla istot poruszających się po ziemi i osobniki obdarzone taką budową rzadko odnosiły
ewolucyjny sukces. Dawni ludzie musieli być w stanie szybko się poruszać, aby przetrwać w środowisku pozbawionym drzew. Dlatego dzisiaj
człowiek, ilekroć odpycha się od ziemi, aby zrobić krok, jest w stanie wykorzystać 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 zawiza Ci oczy, potrafiaby powiedzie, kto
wanie zdj swoje buty sportowe — czy Twój brat, czy Twój chopak?
Dzieje si tak dlatego, e kady czowiek nosi na sobie inn mieszank bakterii
odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Poniewa zapach
ludzkich stóp u rónych osób jest inny, nasi przodkowie byli w stanie wytropi si
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nawzajem na podstawie tego zapachu. Jeli czonek plemienia zagin, zosta
ranny lub porwany, to jego wspóplemie cy byli w stanie wywszy jego lady
i przyj mu na ratunek (co pozwalao ocali jego umiejtnoci przydatne na polowaniu i przez to korzystne dla caego plemienia). Uratowany mczyzna móg
nastpnie dochrapa si potomstwa, przekazujc mu midzy innymi skonno
do mierdzcych stóp.
Niemniej jednak ta umiejtno tropienia rodzi kolejne pytania: czy nieprzyjemny zapach ludzkich tropów nie byby te w stanie cign drapieników
o dobrym wchu i pustych odkach? Znany dwudziestowieczny antropolog
Louis Leakey sugerowa, e zapach naszych przodków by tak nieprzyjemny,
e odstrasza drapieniki. Mogo to mie zwizek z jego wysokobiakow diet.
Jeli Leakey ma racj, to prehistoryczny wilk tropicy czowieka wiedziaby, e
tropi nalecego do nieznanego mu gatunku misoerc (ze wzgldu na obrzydliwy zapach) o duych rozmiarach. Poniewa wikszo zwierzt jest ksenofobiczna, czyli boi si rzeczy nieznanych, wilk mógby si wycofa i poszuka sobie
bardziej swojskiej zdobyczy. W miar jak czowiek rozwija swoje umiejtnoci
obrony i polowania, byby w stanie coraz lepiej walczy z tropicymi go drapienikami, co z kolei nauczyoby je, e to wczeniej nieznane im stworzenie jest
grone, a jego zapach naley kojarzy z niebezpiecze stwem. Z tego wzgldu
tropem czowieka o intensywnym zapachu stóp drapieniki podayby rzadziej, rozumiejc, e w tym przypadku same by si atwo mogy 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 jedynie na podeszwach stóp i wnętrzach dłoni, jest pozbawiona owłosienia
(cecha ta występuje u wszystkich naczelnych). Jej zadaniem jest umożliwienie mocnego chwytu. U dawnych ludzi linie papilarne stóp pełniły
taką samą funkcję, jaką pełni dobry bieżnik w oponach. Dobra przyczepność 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 stosunkiem zdejmowali skarpetki).
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Traktujmy wic mskie stopy z szacunkiem, nawet jeli nigdy nie dowiadcz pedicure i nie odwie powietrza w pokoju. Moe nie s zbyt pikne pod
wzgldem estetycznym ani mie w dotyku, bywaj te niezbyt higieniczne, niemniej jednak naley im przyzna, e s uyteczne. Bez tej skomplikowanej maszyny, która jest na tyle istotna, aby zasuy na powicon sobie ga medycyny
(podiatri), mczyzna mógby nie przetrwa dostatecznie dugo, aby przyj do
klubu, na randk czy wkroczy na dobre w Twoje ycie.
Dugie nogi daj przewag. Ludzie to jedyne dwunogi na Ziemi, które chodzc
i biegajc, 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 cae ycie, jednak aden z nich nie byby w stanie przebiec linii mety maratonu w pozycji w peni wyprostowanej.
Z ludzk wyprostowan postaw wizaa si nie tylko konieczno szybkiego
nauczenia si, jak przechytrzy drapieniki i polowa (ludzie zeszli z drzew i byli
bardzo naraeni na ataki), lecz równie potrzeba szybkiego biegania. Kady, kto
oglda transmisje z letniej olimpiady, rozumie, e jeli chodzi o nogi, to krótkie
i grube zupenie si tu nie sprawdz. Wikszo sportowców olimpijskich ma
nogi, które s co najmniej rednio- lub bardzo dugie i równaj si co najmniej
poowie ich cakowitej wysokoci.
Poniewa nasi przodkowie spdzali duo czasu, starajc si przechytrzy niebezpiecze stwo lub uciec przed nim, proces naturalnej selekcji faworyzowa
osobniki z duszymi nogami. Jeli w szkole na zajciach z wychowania fizycznego zdarzyo Ci si ciga z kim dugonogim, to wiesz, o czym mówi. Na
kade Twoje dwa kroki taka osoba moga zrobi jeden. Moga biec koo Ciebie bez
widocznego wysiku, podczas gdy Ty przed zajciami wolaa si pozby zawartoci kiszek, aby nie dwiga niepotrzebnego ciaru, gdy rozlegnie si gwizdek
do startu.
Bez wtpienia nasi przodkowie o duszych nogach mieli lepsze szanse na
ucieczk przed zagroeniem lub na docignicie zwierzyny na polowaniu. Gdy
wemiesz pod uwag, e mczyni spdzali wikszo czasu na takich wanie
zajciach, znajdziesz prawdopodobne wyjanienie, dlaczego nogi mczyzn w procesie ewolucji stay si dusze i bardziej uminione ni kobiece.
Dobrze uminione nogi s u wspóczesnych ludzi spotykane powszechnie.
U naszych przodków stanowiy konieczno. Gdy czowiek przyj postaw wyprostowan, „tylne” ko czyny musiay przyj na siebie dwukrotnie wiksze obcienie ni wczeniej. Nie tylko spoczywa na nich wikszy ciar, ale stay si te
w wikszym stopniu odpowiedzialne za utrzymanie równowagi. Muskulatura,
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która si w wyniku tego rozwina, odpowiada za to, e czowiek jest w stanie
porusza si prosto, szybko i pynnie do przodu.
Nogi mczyzn w stosunku do ich wzrostu s dusze ni nogi kobiet, poniewa chopcy dojrzewaj wolniej ni dziewczta, co daje ich nogom wicej czasu
na ronicie. Wprawdzie to wolniejsze tempo rozwoju przez cae tysiclecia powodowao, e chopcy byli nieco bardziej naraeni na ryzyko w okresie dojrzewania,
jednak gdy ten etap dobiega ko ca, mieli za to pewne mechanizmy, które pozwalay im lepiej ucieka przed niebezpiecze stwem i skuteczniej polowa na
zwierzyn. Mczyni o krótkich nogach atwiej mogli zostawa z tyu za wspótowarzyszami, gdzie padali czsto ofiar drapieników, podczas gdy ich wysi,
dugonodzy towarzysze docierali do obozowiska z upem.
Ogólnie rzecz biorc, minie ydki u mczyzn s bardziej widoczne i wydaj
si umieszczone wyej, dlatego e maj wiksz mas i dlatego e ich nogi s
dusze.

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 nastpnym razem bdziesz na siowni i zobaczysz jakiego adonisa, zwró
uwag na dugo i muskulatur jego nóg. Jeli na pierwszy rzut oka wydaje si,
e proporcje jego ciaa s nieskazitelne, to przy bliszym przyjrzeniu si zapewne
si okae, e dugo nóg stanowi u niego co najmniej poow wysokoci ciaa.
Taka budowa przyczyniaa si do wikszej szybkoci naszych przodków przemierzajcych dzikie sawanny, a dzisiaj pomaga mczynie szybciej znale si w polu
Twojego zainteresowania.
A gdy ju ten adonis Ci minie, wró do dwigania ciarków, lecz nie odwracaj jeszcze wzroku — tylna cz ciaa mczyzny te warta jest Twojej uwagi
i jest interesujca z ewolucyjnego punktu widzenia.
Atrakcyjny mski tyeczek to kompozycja idealna. W porównaniu z innymi gatunkami samiec czowieka ma do wyranie zaznaczone poladki. Mówic dosadnie, ma spory tyek. W odrónieniu od kobiecej pupy mska skada si gównie
z mini, ilo których wskazuje, czy naley ona do ksigowego, czy atlety.
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Moesz wic zapyta: dlaczego minie, które przydaj si gównie sportowcom, s tak mocno wyeksponowane? Nie daj si zwie.
W rzeczywistoci ludzkie poladki to dar natury dla wspóczesnych mczyzn
i kobiet. Ludzie, którzy chodzili po ziemi zaledwie dwa miliony lat temu, nie mieli
ich a tak uwypuklonych. Mieli te znacznie drobniejsze miednice, poniewa
podtrzymyway one mniejsz mas mini. Dopiero gdy czowiek pozna korzyci pynce z dugodystansowych biegów, jego poladki zaczy si zaokrgla.
Znowu selekcja naturalna dorzucia tu swoje trzy grosze. Okazao si, e mczyni o wikszych, bardziej uwypuklonych gluteus maximus byli w stanie nie
tylko uciec dzikim i szalonym misoercom zamieszkujcym sawann, ale te
biec znacznie duej ni cigajce ich drapieniki. Tak wic mczyni o wydatnych poladkach powracali bezpiecznie do domu, gdzie mogli podzi wicej
dzieci o krgych pupach, podczas gdy inni w wycigu z matk natur nie byli
w stanie uratowa swoich tyków (których i tak w sumie nie mieli).
Im lepiej uminiony by obszar, gdzie si ko cz plecy, tym duej czowiek
by w stanie utrzymywa wyprostowan postaw ciaa, chodzi i biega w takiej
pozycji. Daniel E. Lieberman, profesor antropologii na Wydziale Sztuki i Nauki
Uniwersytetu Harvarda, wyrazi to najlepiej, mówic: „Twoje minie poladkowe
wielkie stabilizuj tuów, gdy pochylasz si do przodu podczas biegu. Bieg jest
troch jak kontrolowany upadek i to wanie poladki umoliwiaj t kontrol”.
Dla dawnych ludzi dobrze uminiona tylna cz ciaa moga wprawdzie stanowi magnes na jaskiniowe laski (o czym szczegóowo napisz w dalszej czci),
przede wszystkim jednak pomagaa im w zapewnieniu zdrowia, obfitoci poywienia i dominacji. Innymi sowy, dziki mskim poladkom ludzko bya w stanie wyj bez szwanku z wielu do nieprzyjemnych sytuacji.
To prowadzi nas do omówienia tych cech mskiej budowy, które w historii
ludzkiego gatunku ratoway msk skór w trudnych sytuacjach, których wtedy
nie dawao si unikn.
„Fizole” z dawnych lat s odpowiedzialni za obwód szyi wspóczesnych mczyzn. Gdy przyjrzysz si budowie zawodowego zapanika, hokeisty, pracownika
fizycznego na budowie czy choby nauczyciela wychowania fizycznego swojego
syna (no, no), prawdopodobnie nie zauwaysz tam dugiej, cienkiej szyi.
ycie na sawannie nie byo dla naszych przodków atwe. Musieli czsto broni
si przed drapienikami i innymi ludmi. Mczyni, których gowa spoczywaa
na krótszej, grubszej szyi, mieli lepsze szanse na przeycie takich spotka .
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Szyja jest bardzo istotna dla odywiania si, oddychania, przewodzenia krwi
i impulsów nerwowych czowieka. Logiczne wic, e silne minie, które j wspieraj, byy korzystne dla myliwego i wojownika.
Cienka szyja nie tylko nie jest typowa dla mczyzn, ale te wskazuje na to, e
atwo mogoby doj do uszkodzenia krgosupa. Cienka szyja to cecha kobieca
— nieprzydatna dla mczyzny, zwaszcza takiego, który musi walczy lub polowa.
Mczyzna dwiga na barkach wielki ciar, zwaszcza gdy wemie si pod
uwag ruchomo stawów barkowych. Barki s dostatecznie silne, aby podtrzymywa muskulatur rk, trzeba jednak przy tym zwróci uwag na ich genialn
budow i wszechstronno.
Jasne jest, e ludzkie barki to te stawy, w których mamy najwiksz ruchomo i elastyczno. Nasi przodkowie potrzebowali, aby ramiona mogy podlega
rotacji i aby umoliwiay zwisanie z gazi, przeskakiwanie z drzewa na drzewo,
zbieranie owoców i wspinanie si, aby uciec przed niebezpiecze stwem. Aby
jednak dwunoni ludzie mogli dobrze biega, musieli mie takie ramiona, które
byyby w stanie zrównoway ruchy, jakie wykonywaa dolna poowa ich ciaa.
Nasi przodkowie o dobrej ruchomoci ramion mieli wiksze szanse na przetrwanie i powoanie na wiat dzieci o podobnych cechach.
W miar jak ludzie zaczynali wygldem coraz bardziej przypomina Tarzana,
a coraz mniej towarzyszcego mu szympansa o imieniu Cheetah, coraz czciej
stali, chodzili i biegali w pozycji wyprostowanej. Niemniej rotacyjny zakres ruchu
ramion zosta zachowany, przy czym u samców barki stay si szersze, co (oprócz
wykonywania innych istotnych zada ) pomagao im w rzucaniu wóczni, bieganiu, zapasach i seksie.

Zbliżenie na ciało. Męskie ramiona to jedne z najsilniejszych posiadanych
przez niego narzędzi, jednak czasami mężczyzna wykorzystuje również ich rozmiar. 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 wydajny ruch. Biegnąc, zwróć uwagę na to, jak ramiona i miednica poruszają 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 odnaleźć 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 dłonie opierały się na kostkach, nie na palcach. W miarę jak ludzkie przetrwanie 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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Dziki ruchowi, a w szczególnoci dziki sile mskich ramion, nasi przodkowie byli w stanie wspina si na drzewa, polowa, zbiera poywienie, broni
swoich domów, poywienia, swoich kobiet i dzieci. Mczyni o szerokich, silnych
barkach mogli lepiej broni swojej wasnoci dziki posugiwaniu si kijami i wóczniami. Mogli nimi rzuca, kopa, walczy i polowa z precyzj i odpowiedni si.
Znaczenie tej cechy dla przeycia w dawnych czasach sprawio, e dzi wci
moemy si cieszy widokiem silnych, szerokich mskich ramion.
Ludzki samiec „uzbrojony” w bicepsy móg przecign inne naczelne, poniewa te minie umoliwiay mu zabicie i przyniesienie do domu zwierzyny. Neandertalczycy zabijali, przytrzymujc ofiar i dgajc j ostrym narzdziem, co
wymagao ogromnej siy ramion. Mczyni o sabych bicepsach zapewne musieli
si oby bez misa i bez kobiet.
Silne ramiona, które rozwiny si u neandertalczyków, pierwszej „wojujcej
rasy”, przyday si te wtedy, gdy ludzie wynaleli takie narzdzia jak oszczep.
Im silniejsze ramiona mia myliwy, tym dalej potrafi nim rzuci i tym precyzyjniej móg uderzy w cel. Ten zwrot w technice polowania sprawi, e sia ramion staa si jeszcze waniejsza dla zdolnoci przetrwania (im wiksz odlego
myliwy móg zachowa od zwierzyny, tym wiksza bya jego szansa na przeycie).
Mskie ramiona s wyranie silniejsze ni kobiece. Mskie rami przecitnie
skada si w 13% z koci, 15% tuszczu i 72% z mini, podczas gdy kobiece
— z 12% koci, 29% tuszczu i 59% mini. Jak wida, podczas gdy masa koci
niewiele si róni, masa kobiecych mini nie moe si równa z silnymi mskimi
bicepsami. Dodatkowe minie sprawiaj, e mczyzna jest w stanie rzuci
oszczepem rednio o jedn trzeci dalej ni kobieta.

Zbliżenie na ciało. Gdy mężczyzna krzyżuje ramiona na piersi, jego głównym 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 mskich ramion — miay one wielkie znaczenie dla przetrwania naszego gatunku, nawet jeli dzisiaj potrafi dokona najwicej, gdy wspieraj si o oparcie krzesa.
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Nie sposób zaprzeczy znaczenia piknych i silnych mskich doni dla „wzicia si w gar” przez ludzko, tak samo jak nie da si przeoczy, jak genialnie
s zbudowane.
Istnieje powód, dla którego Twój chopak z wiksz atwoci otwiera soik
z ogórkami. Dziki temu, e nasi mscy przodkowie mieli tak wiele zada fizycznych, donie mczyzny s dwa razy silniejsze ni Twoje, a przynajmniej kiedy
tak byo. Teraz, gdy mczyni czciej pracuj przy komputerze ni fizycznie,
sia ich doni moe zacz zanika, poniewa nie jest a tak niezbdna.
Mska do jest wyranie wiksza ni kobieca. Z tego wzgldu ma te wiksz
rozpito palców, co kiedy pozwalao na lepsze uchwycenie broni i atwiejsze
chwytanie duych przedmiotów, a dzisiaj przydaje si w grze na pianinie, boksie
i zapasach. Ta cecha sprawia te, e mska do idealnie nadaje si do cichego
duszenia piknych kobiet w filmach kryminalnych wywietlanych przez telewizj
kablow.
Mimo e mskie donie s silniejsze ni Twoje, nie straciy nic ze swojej
wraliwoci, o czym mog zawiadczy wszyscy niewidomi mczyni korzystajcy z alfabetu Braille’a.
Skóra wntrza doni jest pozbawiona owosienia. Ta gruba, obkowana skóra
dawaa naszym mskim przodkom pewn przewag, umoliwiajc im chwytanie
narzdzi, gdy chcieli co zbudowa, broni, gdy szli walczy, i kamieni podczas
wspinaczki. Dzisiaj przydaje si do policyjnej identyfikacji najbardziej agresywnych samców dziki temu, e kady czowiek posiada inny wzór linii papilarnych.
Wntrze doni atwo si poci, gdy jestemy zdenerwowani, co moe potwierdzi kady, kto denerwowa si przed rozmow kwalifikacyjn. Z ewolucyjnego
punktu widzenia pot, który pokrywa wntrze doni, wtedy gdy mczyzna gotowa si do walki, uatwia równie dobry chwyt.
Paznokcie doni s niczym niewielkie hemy osaniajce czubki palców. Dziki
paznokciom kade uderzenie w czubki palców zostaje znacznie zagodzone. Kopanie w ziemi za pomoc doni równie stao si atwiejsze dziki obecnoci paznokci (bez nich ko cówki koci palców byyby bardzo naraone na urazy, a mikkie
czubki palców byyby zanadto elastyczne). Nawet tak proste zajcie jak zbieranie
jagód staje si atwiejsze dziki paznokciom, które poprawiaj precyzj uchwytu.
Gdy si zastanowimy, przez jakie pieko przechodziy donie dawnych mczyzn, moemy spokojnie zaoy, e paznokcie stanowiy wielk zalet. Ewolucja
postanowia wyposay w nie zarówno mczyzn, jak i ich towarzyszki zbierajce
jagody, przygotowujce miso do zjedzenia i wychowujce dzieci. Bez tych maych hemów ludzie musieliby znie o wiele gorsze rzeczy ni okazjonalne zamanie si paznokcia.
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Podobnie jak wosy, paznokcie s wytworem skóry i zbudowane s z keratyny.
Wedug Ameryka skiej Akademii Dermatologicznej to, na ile s mocne, zaley
w wikszym stopniu od czynników dziedzicznych, stresu i diety ni od pci. Niektóre starsze badania wskazuj, e kobiece paznokcie s nieco bardziej elastyczne,
przez co trudniej je zama. Nie tak dawno badacze ustalili, e wykorzystujc
zjawisko Ramana (polega to na badaniu rozproszenia wiata przepuszczanego
przez przezroczysty obiekt w celu ustalenia jego struktury molekularnej), s oni
w stanie z 90-procentow dokadnoci oceni, czy paznokie naley do kobiety,
czy mczyzny. Laik jednak raczej nie bdzie w stanie ustali, kto nie sprztn
obcitych paznokci z kanapy w salonie.
Nastpnym razem, gdy odwiedzisz ulubion kawiarni lub bar, zwró uwag
na mskie donie trzymajce gazet, wysyajce wiadomoci tekstowe lub trzymajce kubki z kaw. Przyjrzyj si szerokoci palców, wydatnym kostkom, szerokim paznokciom, wosom na doniach, wyranie zaznaczonym cignom i yom.
Nastpnie przenie si w czasie i wyobra sobie tamt epok, gdy takie donie byy
gotowe do walki w kadej chwili, gdy potrafiy chwyci dzikie zwierz i wycisn
z niego ycie, a po powrocie do domu z polowania lub walki skrwawione i pokaleczone potrafiy zaoferowa ciepy i delikatny dotyk.
Styl ycia wspóczesnego mczyzny znacznie si róni od tego, jak yli nasi
przodkowie, jednak dziki trudom dawnego ycia wci moemy si radowa
wszechstronnoci i urod mskich doni.
Mska klatka piersiowa to seksowne opakowanie dla najwaniejszych organów.
Podobnie jak w przypadku innych mskich czci ciaa, klatka piersiowa ma
znaczce wymiary, poniewa tego wymagay dawne zajcia mczyzn. Kryjce
si w jej wntrzu organy pozwalay mczynie utrzyma si w trudnym wiecie
sawanny. Aby przey, dawny mczyzna musia polowa i szuka poywienia.
Musia w tym celu szybko biega, aby dogoni szybkie zwierzta lub uciec przed
drapienikami, musia te by w stanie biec przez duszy czas, poniewa dawne
polowania nierzadko zmieniay si w co, co przypomina dzisiejsze maratony.
Bya to znaczca zmiana w stosunku do czasów, gdy czowiek wdrowa i szuka
jedynie jadalnych rolin.
Aby przystosowa si do tego nowego, bardziej wymagajcego trybu ycia,
puca i w konsekwencji klatka piersiowa czowieka musiay zwikszy swoj
objto. Mczyni o szerszych klatkach piersiowych, co zrozumiae, nie mieli
sobie równych, jeli chodzi o wytrzymao 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 piersiowa 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 związek z rozwojem męskich płodów. Wszystkie płody zaczynają swoje życie
jako żeńskie. Sutki kształtują się jeszcze przed 14 tygodniem ciąży, gdy zaczyna działać testosteron, który płody z chromosomem Y zmienia w chłopców. 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, jednak 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 zdecydowanie nie są bezużyteczne. Tak naprawdę bardzo się przydały w naszych
badaniach nad ewolucyjnym kształtowaniem się męskiej budowy.

Brzuch bestii, czyli mczyzny, róni si tym od brzucha kobiety, e jest bujniej
owosiony (wczajc w to szlak prowadzcy do skarbu i zmysowych przyjemnoci, czyli wosy pomidzy ppkiem a owosieniem onowym). U mczyzny odlego pomidzy ppkiem a obszarem onowym jest mniejsza, a jego brzuch jest
zwykle bardziej paski i lepiej uminiony ni kobiecy.

Kup książkę

Poleć książkę

Rzeźbienie mężczyzny

33

Niszy odsetek tuszczu w ciele i wikszy odsetek mini sprawiaj, e szeciopak na brzuchu jest czym super mskim. Kobiety kulturystki czsto staraj
si osign podobny efekt, i nawet im si to udaje, jednak mczyznom przychodzi to atwiej, poniewa w dawnych czasach czysta sia przesdzaa o tym, czy
byo si myliwym czy zdobycz.
Gdy bdziesz nastpnym razem na basenie, zwró uwag na rónorodno
wielkoci brzuszków, które uka si Twoim oczom. Wyobra sobie, e basen to
krysztaowo czyste jezioro pene ryb i krokodyli, skocznie to wysokie klify, z których spada woda oraz mczyni i zwierzta sczepieni w walce, e porozkadane
na trawie rczniki to zwierzce kryjówki, e zamiast czyta czasopisma, kobiety
szyj przepaski biodrowe, a saatki sprzedawane na stoisku obok to pieczone na
ogniu misiwo. Oceniajc rozmiar brzucha, zastanów si teraz, jakie obowizki
mógby wykonywa kady z tych mczyzn.
Jeli przypominasz wikszo kobiet, i to zarówno wspóczesnych, jak i takich z przeszoci, zapewne uznaaby, e wysportowani mczyni o paskich
brzuchach bd w stanie wyrwa Twoje dzieci ze szczk krokodyla, przynie
miso na kolejny posiek i walczy z przedstawicielami wrogiego plemienia, podczas gdy Ty obserwowaaby z niepokojem, który z przeciwników zostanie zrzucony z klifu. Nie oznacza to jednak, e uznasz nieco bardziej zaokrglonych panów za bezuytecznych: kobiety w dawnych czasach te raczej tak nie robiy.
Nieco bardziej puszyci panowie moe i nie zdobywali poywienia dziki brutalnej sile czy dzikiej odwadze, ale potrafili gospodarowa tym, co udao im si
zdoby. Brzuszek jest postrzegany jako wiadectwo hedonistycznego stylu ycia.
Jeli mczyzna ma do zasobów, aby dogadza sobie, to prawdopodobnie wystarczy mu ich, aby wyywi take kobiet i jej dzieci. W hipotetycznym scenariuszu sytuacji wokó basenu taki mczyzna mógby obdarza przywilejami tych
mczyzn, który ratowali dzieci z paszczy krokodyla, przekupywa wrogów za
pomoc jedzenia lub kryjówek i przynosi ywno ze schowków, co klasyfikowaoby go jako bogatego.
Dzisiejsi zamoni mczyni s szczupli i wysportowani, podczas gdy ubodzy
maj nadwag ze wzgldu na to, e mieciowe jedzenie jest najta sze. Zaciera to
dawne rozgraniczenie pomidzy czowiekiem sukcesu a biedakiem. Niemniej
jednak mski brzuch wci moe nam pozwoli odkry istotne informacje i z pewnoci bdzie wpywa 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 Terminatorze, może stanowić ilustrację dwóch różnych męskich brzuchów: bębenka 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 wygląd podobny do brzucha ciężarnej kobiety. To również jest pozostałość ewolucyjna.
Dawni mężczyźni zapewne w większości byli szczupli i dobrze umięśnieni. W tamtych czasach zamożność oznaczała zapasy jedzenia zgromadzone 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 brzucha, jednak mogą mieć predyspozycję do tego typu otyłości, odziedziczoną 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.

Kup książkę

Poleć książkę

Rzeźbienie mężczyzny

35

Mczyni maj mocne plecy. Gdy przodkowie wspóczesnych ludzi w drodze do
stania si tymi, których dzisiaj nazywamy Homo erectus, przyjli pozycj wyprostowan, wówczas ich plecy musiay nagle udwign o wiele wiksze obcienie.
Silny, dobrze uminiony grzbiet przydawa si dawnym ludziom w wielu
przypadkach — poczynajc od noszenia cikiej zdobyczy, poprzez wspinanie si,
a na walce ko czc.
Gdy wszyscy mczyni musieli pracowa fizycznie, minie pleców byy
dobrze wywiczone, a przez to silne i zdolne do podtrzymywania wyprostowanej
sylwetki. W dzisiejszych czasach czsto pozwalamy im osabn i sflacze, przez
co krgosup zostaje bez odpowiedniego podparcia, którego potrzebuje, aby podoa codziennym obcieniom. W wieku od 35 do 55 roku ycia nawet 90%
mczyzn ma jakie problemy z plecami, poczynajc od sporadycznych bólów,
a ko czc na niemonoci wstania z óka.
Wszyscy syszelimy rad, aby podnoszc co z ziemi, najpierw kucn. Jednak na pewno w dawnych czasach nikt nie wykrzykiwa ani nie wychrzkiwa
takich zalece . Nogi suyy do biegania, a plecy do noszenia ciarów. Wydaje
si, e poniewa jako gatunek przestalimy ju tak duo biega i dwiga, nogi
czciowo przejy obcienia sabncych pleców, a plecy zaczy suy do gromadzenia napi zwizanych ze stresem.
Czy nie zazdrocimy troch prehistorycznym kobietom? Jakie to musiao by
romantyczne, gdy mczyzna przenosi swoj wybrank przez próg jaskini, aby
przez ca noc uprawia z ni szalon mio, i nie musia najpierw zbiera si
w sobie, przykuca, aby j podnie, a potem nie mamrota do siebie: „Tylko nie
naderwij sobie pleców”.
Biodrzasty mczyzna nie jest norm. Mskim biodrom nie powica si wikszej uwagi i susznie. Im wsze biodra, tym bardziej mski wygld ich posiadacza.
Mska miednica ma rednio szeroko 35,5 cm, podczas gdy rednia szeroko
e skich bioder to 39 cm. Mski tuów stopniowo zwa si w kierunku bioder,
bez wyranie zaznaczonej talii.
Powód tego jest oczywisty: aden mczyzna nie musi przez swoj miednic
wypchn czego takiego, co ma wielko indyka na wito Dzikczynienia.
Jeli zastanawiaa si, dlaczego niektórzy mczyni wygldaj w dinsach
wietnie, podczas gdy inni raczej przypominaj w nich star ciotk, to gdy nastpnym razem bdziesz w sklepie lub na targu, przeprowad poniszy eksperyment.
Wypatrz jaki dobrze prezentujcy si w dinsach egzemplarz. Teraz przyjrzyj si linii jego bioder. Zapewne zwrócisz uwag, e nie wida wyranej talii,
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a same biodra te nie s zaznaczone. Gdy teraz znajdziesz jakiego mczyzn,
który w dinsach przypomina klona Twojej cioci, zapewne zwrócisz uwag, e
dinsy opinaj mu si na poladkach, a biodra s równie szerokie jak klatka piersiowa, podczas gdy w talii jest wyranie wszy.
Czsto taki wygld jest po prostu wynikiem zego doboru kroju ubrania. Mskie dinsy powinny by skrojone w taki sposób, aby optycznie wyszczupla biodra i nie przyciga uwagi do talii, a jednoczenie podkrela dugo nóg. W modzie damskiej niedawno toczyy si gorce dyskusje na temat „mamukowych
dinsów”. To moe by zbrodnia przeciwko dobremu smakowi, jednak jest to nic
w porównaniu z tym, co otrzymujemy, gdy mczyzna zdecyduje si zaoy
dinsy o wsko skrojonej talii.
Nie powinna wic skrela biodrzastego mczyzny na wejciu. Moe po
prostu zaoy niewaciwe spodnie. By moe we waciwej parze dinsów zmieni
si w Dinsowego Ksicia.
Tajemnica mskiego owosienia. Przyczyna, dla której ludzie zachowali wosy na
gowie, podczas gdy reszta ich ciaa jest nieowosiona, pozostaje zagadk, która
stanowiaby wyzwanie dla Sherlocka Holmesa, gdyby tylko chciao mu si zajmowa biologi ewolucyjn. W dawnych czasach wygld czowieka musia si
spotyka wród reszty stworze z takimi samymi penymi zdziwienia spojrzeniami, jakimi dzi obrzucamy psy rasy chi ski grzywacz.

Wosy dzisiejszych ludzi nie róni si niczym od wosów naszych przodków.
Fakt, e struktura ludzkiego wosa pozostaa niezmieniona przez taki olbrzymi
szmat czasu, mówi nam, e dobrze spenia ona swoj funkcj. Nasuwa nam jednak
pytanie: jaka waciwie jest rola wosów na gowie czowieka?
Ludzkie wosy s tak istotne w naszym postrzeganiu innych, a ich pielgnacja
zajmuje nam tyle czasu, e by moe nigdy nawet nie zadalimy sobie pytania:
„Po co nam wosy?”. Istnienie takiej przypadoci jak hipertrichoza (wrodzone
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nadmierne owosienie) wskazuje na to, e ciaa naszych przodków mogy by
niemal cakowicie pokryte wosami. Dr Peter Wheeler wysun hipotez, e utrata
wosów zwizana bya z potrzeb termoregulacji. Twierdzi on, e na sawannach
nasi przodkowie naraeni byli na bardzo wysokie temperatury, co powodowao
intensywne pocenie si. Gste owosienie ograniczao moliwo chodzenia si
za pomoc wydzielania potu. Hipoteza Wheelera gosi, e ten mechanizm chodzcy (w zestawieniu z odkryciem ognia, który kompensowa utrat wosów, jeli
chodzi o moliwo ogrzania si) sprawi, e u ludzi zanikno owosienie ciaa.
Na gowie owosienie si utrzymao, poniewa czubek gowy jest jedn z nielicznych poziomych powierzchni ciaa i dlatego wymaga szczególnej ochrony przed
promieniami so ca. Innymi sowy, pozwalao to chroni najwaniejszy organ
kobiet i mczyzn, czyli mózg. Ludzie, którzy nie byli bujnie owosieni, mogli
lepiej skorzysta z chodzcego mechanizmu pocenia si, a jednoczenie ich najwaniejszy organ chroniony by przez wosy na gowie. Tak wic udao im si
przetrwa i przekaza nam swoje geny.
Inn hipotez wysuna Helen E. Fisher, bioloka i antropoloka z Centrum
Bada nad Ewolucj Czowieka Rutgers University. Twierdzi ona, e ludzie
stracili swoje owosienie, poniewa naga skóra bya bardziej zmysowa i zdolna do
przekazywania takich seksualnych sygnaów jak rumienienie si, pozwalaa te
dostrzec powikszenie i erekcj sutków. Nasi przodkowie, którzy potrafili lepiej
wysya sygnay seksualne i dowiadczali silniejszej stymulacji ze strony pci
przeciwnej, podzili wicej dzieci. Oczywicie wochaci przodkowie równie radzili sobie dostatecznie dobrze, aby ich geny przetrway przez stulecia, jednak ci
zdolni do bardziej otwartej seksualnej komunikacji odnieli wikszy sukces reprodukcyjny i zdominowali populacj.
Dugie wosy na gowie mogy te suy ludzkoci jako kamufla. Wyobra
sobie tak sytuacj: dwóch mczyzn ukrywa si w zarolach. Jeden wieci ys
skór gowy, która odbija promienie soneczne. By moe skóra jest czerwona
lub róowa w wyniku poparzenia sonecznego. Obok niego przykuca mczyzna,
którego gow i szyj skrywa gszcz spltanych wosów. Spadaj mu czciowo na
twarz i przesaniaj wiksz cz szyi. Który z tych mczyzn staje si lepszym
celem? U którego z nich niektóre najbardziej wraliwe czci ciaa s osonite?
Który z nich lepiej wtapia si w otoczenie?
Ci dawni ludzie, którzy mieli na gowie bujne wosy, prawdopodobnie mieli te
wiksze szanse na przetrwanie, poniewa ich gowy, szyje, twarze i ttnice szyjne
byy ukryte, przez co trudniej byo w nie wycelowa.
Inny powód, dla którego wosy na gowie mogy przetrwa przez nastpne
wieki, moe by zgodny z kolejn teori Karola Darwina, t na temat selekcji
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pciowej. Mówic najprociej, jedno zwierz na partnera seksualnego wybiera
drugie na podstawie cech uznawanych za takie, które pozwol spodzi zdrowe
potomstwo. Na przykad gdyby staroytna kobieta moga wybiera pomidzy
dwoma mczyznami, z których jeden miaby gste, dugie wosy, a drugi rzadkie
i przewitywaaby spod nich ysa skóra, to jej wybór padby zapewne na tego
pierwszego. Dzisiaj wiadomo, e do nadmiernego wypadania wosów mog prowadzi równie choroby i niedoywienie. Prawdopodobnie wiadomo to byo
równie miliony lat temu, gdy ludzie mogli obserwowa u swoich pobratymców
róne objawy (w tym wypadanie wosów) poprzedzajce mier. Z tego wzgldu
cienkie, rzadkie wosy lub ich brak to nie bya cecha, której kobiety by poszukiway u skdind mskich samców. Nawet jeli taki sabo owosiony mczyzna
odziedziczy podobne owosienie na gowie, jakie mia na przykad na klatce piersiowej, albo mia wosy zdrowe, lecz nieliczne, to prawdopodobie stwo, e zostanie wybrany w pierwszej kolejnoci jako kandydat do prokreacji, byo niewielkie.
Mona byo zaoy, e mczyni o dugich wosach byli zdrowi przez duszy czas (przynajmniej dostatecznie dugi, aby bujna grzywa zdya im urosn),
dziki czemu mieli oni szans na czstsze stosunki seksualne, które pozwalay im
rozprzestrzenia swoje geny obfitego owosienia po caej sawannie.
Naley jednak zachowa ostrono, porównujc ewolucj wosów na gowie
(zwizan z eliminacj wosów, które szybko przestaway rosn albo rosy w nierównych kpkach lub te nie byo ich wcale) do ysienia typu mskiego.

Długie włosy oznaczały dobre zdrowie teraz i w przeszłości
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ysienie nie zostao wyeliminowane z genów ludzkiego gatunku, poniewa
postrzegano je nie tylko jako oznak mdroci (gdy byo zwizane z wiekiem)
i co zwizanego z gotowoci do ustatkowania si, ale równie jako oznak
mskoci.
Przetrwanie ysienia typu mskiego w dzisiejszych czasach te moe by wynikiem selekcji pciowej. Dawno temu kobiety uznaway ysiejcych mczyzn za
dojrzalszych, mniej agresywnych i mniej skonnych do podejmowania ryzyka,
które mogoby narazi na szwank ca rodzin. ysiejcy mczyni byli zwykle
starsi i bardziej skonni do tego, aby pozosta przy partnerce, gdy ju udao im si
j zapodni (przynajmniej tak sdziy kobiety). Wszyscy znamy modych mczyzn,
którzy zaczynaj przedwczenie ysie. Podobnie znamy dojrzaych panów, którym
udao si zachowa pikne, gste wosy. W obydwu tych przypadkach ilo wosów wpywa na to, jak postrzegany jest dany mczyzna w kategorii wieku. Wielu
mczyzn przeklina swoj ysin, nie zdajc sobie sprawy, e to kobiety utrwaliy
przetrwanie tej cechy, poniewa uznaway j w partnerze za wart uwagi.
Dominacja ysiejcego mczyzny na tym si nie ko czy. Przyczyn ysienia
u panów jest testosteron — hormon odpowiedzialny za wszystko, co mskie. Gdy
w okresie dojrzewania samiec gatunku ludzkiego osignie seksualn dojrzao,
jego geny przesdz o tym, jak ilo testosteronu bdzie wydziela i gdzie jego
dawki bd skierowane. W przypadku mczyzny genetycznie obcionego ysieniem testosteron sprawi, e jego mieszki wosowe stan si nieaktywne, a brodawki wosowe ulegn zniszczeniu. U trzydziestolatka tendencja do ysienia moe by ju oczywista albo lekko zauwaalna, jednak niezalenie od nasilenia to
zjawisko ju si u niego rozpoczo. W wieku 50 lat prawdopodobnie doczy on
do poowy mczyzn na wiecie, których czaszka moe odbija zarówno so ce,
jak i jarzeniówki w supermarketach. Szedziesiciolatek nie bdzie ju stopniowo ysia, lecz po prostu bdzie cakowicie pozbawiony wosów.
Tak naprawd jednak nawet najbardziej ysi mczyni nie powinni si tym
martwi. Ten sam hormon, który odpowiedzialny jest za nisk barw gosu, due
jdra i podno, jest te odpowiedzialny za przypado, która wielu mczyzn
doprowadza do rozpaczy. Nie brak na szczcie kobiet, które uwaaj ysych mczyzn za seksownych. Mczyzna, który nie wstydzi si swojej ysiny, a nawet
bierze sprawy (i yletk) we wasne rce, roztacza aur dominacji.
I wreszcie gowa jako taka (poza msk skonnoci do ysienia) nie róni si
zbytnio u obu pci. Rónice w wygldzie pojawiaj si dopiero wtedy, gdy w gr
wchodz czynniki antropologiczne, spoeczne i religijne.
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Łysy może być seksowny

Czoo i skronie to co dla nowego intelektualisty. W miar jak czowiek polega
coraz bardziej na potdze swojego mózgu, jego paty czoowe rozwijay si, aby
umoliwi nowe funkcje umysowe. W wyniku poszerzania si istoty szarej (która
ostatecznie zwikszya swoj objto ponadtrzykrotnie) czoo czowieka stao
si wysze i bardziej wypuke. Rzut oka na czaszk neandertalczyka wystarcza,
aby dostrzec wyrane uki nadoczodoowe oraz niskie czoo, które s zupenie
inne od tego, jakie widujemy dzisiaj. Czoo neandertalczyka byo cofnite, a nie
pionowe i wypuke, jakie maj dzisiejsi ludzie. Kostne uki nadoczodoowe nie
zaniky w procesie ewolucji, a zostay pochonite przez zupenie now cech
— czoo.
Teraz, gdy sawanny zaroiy si od intelektualistów, ycie ludzi powinno si sta
atwiejsze. Jednak nowa budowa twarzy wizaa si z pewnymi komplikacjami:
deszcz, pot i spadajce z góry mieci mogy teraz trafi bezporednio do oczu.
Jedna z teorii tumaczca, dlaczego czoo czowieka (nie liczc brwi) jest bezwose, gosi, e brwi osaniay oczy przed spywajcym potem i wod, skierowujc je na boki — zwró uwag na kierunek, w jakim rosn wosy w brwiach.
Inna teoria wyjaniajca istnienie brwi, odnosi si do sygnalizowania. Dziki
temu, e brwi kontrastuj z reszt twarzy, zdradzaj one nasze emocje, z atwoci wyraajc smutek, rozpacz, zdziwienie, sarkazm, powitanie, zaczepk erotyczn i wiele innych komunikatów. Najczciej brwi odcinaj si wyranie od
koloru skóry (u szympansów brwi s janiejsze od reszty twarzy). Jeli dawny
czowiek mia brwi, które kontrastoway z kolorem jego twarzy, to móg nawet
z wikszej odlegoci z atwoci zasygnalizowa, e nie ma wrogich zamiarów,
co pozwalao mu unikn niebezpiecznego lub miertelnego ataku wrogów.
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Teoria komunikacyjna moe te pomóc wyjani, dlaczego panowie maj
grubsze brwi ni panie. Na dzikiej sawannie mczyzna musia si komunikowa
na wiksze odlegoci ni pozostajce w obozowisku kobiety. Rokowania pokojowe
midzy plemionami czy te wywoywanie zamieszek raczej zostawiano wtedy
silniejszej pci. Ta pozostao ewolucyjna pozwalaaby równie wyjani, dlaczego u mczyzn czciej spotyka si zronite brwi.
To nie koniec rónic. Mczyni maj grubsze i szersze brwi, które ocieniaj
oczy w wikszym stopniu. S te prawie zupenie poziome, podczas gdy u kobiet
s one bardziej wygite w uk. Te rónice prawdopodobnie suyy dwóm celom.
Po pierwsze mskie brwi nadaway ludzkiemu samcowi bardziej agresywny wygld. Im wicej testosteronu wydziela organizm mczyzny w okresie dojrzewania, tym bardziej prawdopodobne, e bdzie mia wyrane, grube brwi (jednak
oczywicie w granicach wytyczonych przez geny. Gdyby Pee Wee Hermanowi
wstrzykn wiadro testosteronu, to i tak wygldaby, no có, jak Pee Wee Herman1). Z tego wzgldu mczyni o wyrazistych brwiach uwaani s na ogó
(i susznie) za dominujcych, agresywnych i podnych. Tacy mczyni wygrywali
wiele bitew i podzili wiele dzieci.
Co wicej, wysklepione uki brwiowe i gste brwi mogy dawnym mczyznom dawa pewn przewag — taki mczyzna mia oczy lepiej osonite przed
so cem, deszczem i potem, a take przed ewentualnym uderzeniem. Z tego wzgldu mczyzna o wyranych brwiach mia wiksze szanse wróci na noc do domu,
przynoszc ze sob up swojej wybrance, gotowej urodzi mu cae stado silnych
synów o gstych brwiach.
Depilacja brwi nigdy nie bdzie si cieszya tak duym zainteresowaniem
panów, jak to jest w przypadku pa . Mimo e niektórzy mczyni maj ochot
nieco je utemperowa, aby stay si ozdob ich twarzy, wikszo z nich postrzega je tak, jak je natura stworzya: jako msk cech, która miaa okrelon funkcj
w walce o przetrwanie naszego gatunku.
Maowiny uszne s tak wyjtkowe jak odciski palców, jednak w ich budowie nie
ma wikszych rónic pomidzy kobietami i mczyznami. Mimo e ucho zewntrzne uwaane jest za szcztkowe, poniewa nie jest w stanie obraca si w kierunku dwików tak jak u innych zwierzt, peni jednak istotn funkcj dla naszego

1

Posta z ameryka skiej komedii familijnej Wielka przygoda Pee Wee Hermana
— przyp. tum.
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zmysu suchu. Ludzkie ucho moe okreli ródo dwiku z dokadnoci
do trzech stopni, co jest moliwe dziki jego budowie i duej obrotowej ruchomoci szyi.
Patki uszu nie peni adnej funkcji niezbdnej dla zmysu suchu, nie stanowi te ochrony. Wydaje si, e istniej jedynie dla celów erogennych i estetycznych. Podczas gry wstpnej patki uszu powikszaj si i reaguj intensywnie na
pocaunki i inne pieszczoty. Gdy ludzi sta na wydawanie sporych sum pienidzy,
te kawaki misistej tkanki stanowi idealne miejsce, w które mona wpi kolczyki z szafirami, rubinami lub diamentami!
Mskie oko: „Aby ci lepiej widzie, skarbie“. Ludzie przyswajaj 80% informacji
za porednictwem oczu — w sumie 400% wicej ni za porednictwem wszystkich pozostaych zmysów razem wzitych. Funkcje oka s tak zoone, e nawet
Karol Darwin, guru ewolucji, mia wtpliwoci co do tego, jak tak zoona maszyna moga by wytworem selekcji naturalnej.
Gaka oczna mczyzny niewiele si róni od oka kobiety (moe by troch
wiksza), niemniej jednak mona zauway pewne wyrane rónice w wygldzie
zewntrznym oka mczyzny i kobiety.
Oczy mskie zwykle wydaj si mniejsze, wsze, gbiej i bliej siebie osadzone ni oczy kobiet. Te rónice nie wynikaj z rónic w budowie samej gaki
ocznej, lecz z cech budowy mskiej twarzy, spowodowanych dziaaniem testosteronu. Oczy mczyzny zawsze bd si wydaway mniejsze ni oczy kobiety. Nie
chodzi o to, e samo oko jest mniejsze, lecz o to, e jest bardziej przesonite powiekami, przez co moe si czasem wydawa, i mczyzna ma zeza lub patrzy
spod przymknitych powiek.

Zbliżenie na ciało. Białka oczu pozwalają łatwo ustalić, na co człowiek patrzy, 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, mężczyzna 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”).
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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 odległości 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 spojrzenie 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 nerwowych 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 chrząkania 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.

Mczyzna trzepocze rzsami nie z kokieterii, lecz ze wzgldów praktycznych.
Ile razy zazdrocia mczyznom dugoci i gstoci rzs? W ko cu mczyzna
nie powinien by zbyt adny, prawda? Có, byby to jaki argument, gdyby rzsy
miay na celu jedynie nas upiksza.
Rzsy peni funkcj czuek, wsików i markizy ocieniajcej oczy. Oko zasuguje na tak ochron, poniewa jest poczone bezporednio z mózgiem i jest
najbardziej wyeksponowan czci centralnego ukadu nerwowego. Tak dynamiczna, wraliwa i naraona na urazy struktura zapewne byaby znacznie czciej
ubezpieczana, gdyby nie to, e synni artyci, golfici i dekoratorzy wntrz zostali
przez natur wyposaeni w niepozorne, jednak bardzo przydatne urzdzenie,
jakim s rzsy.
Ludzie nie obudzili si pewnego ranka na stosie wypadnitych skotunionych
wosów, trzsc si z zimna. To wszystko zachodzio powoli, poprzez pokolenia.
Co wicej, tak naprawd owosienie ciaa nigdy nie zaniko cakowicie. Zamiast
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tego stopniowo wosy staway si coraz krótsze i cie sze, przez co zaczlimy
sprawia wraenie bezwosych. W czasie tej przemiany ludzie, którzy zachowali
rzsy, mieli lepiej osonite oczy przed so cem, dziki czemu mogli si skupi na
obronie i polowaniu. Rzsy peniy te funkcj czuek, dziki czemu czowiek
móg zamkn powieki w tempie przewyszajcym wszelkie puapki na muchy,
chronic swoje oczy przez kurzem, piaskiem, brudem czy insektami i unikajc ich
podranienia 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). Jednak 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 odkryć, że tak naprawdę rzęsa jest wrażliwym czułkiem, schowanym w materiale, który przypomina powierzchnię innych ludzkich włosów.
Przejedź delikatnie palcami po swoim ramieniu. Teraz zrób to samo
swoimi rzęsami. Rzęsy przekazują intensywne wrażenia, które powodują 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 wyjtkowy, jeli porówna si go z nosami
innych stworze . Nie przypomina pyska ani dzioba (nawet jeli czasem si go do
niego porównuje). Ogólnie rzecz biorc, mczyni maj bardziej wydatne nosy
ni kobiety. Istnieje kilka teorii, które staraj si wyjani t rónic.
Nosy map naczelnych, naszych kuzynów, s paskie, a nozdrza zwrócone s ku
górze. Dlaczego wic nos ludzki jest tak wystajcy, a nozdrza zwrócone s ku
ziemi? By moe pomocne bdzie wyobraenie sobie naszych przodków, u których mogy wystpowa róne ksztaty nosów, wliczajc w to równie takie niespotykane obecnie. Gdy walki plemienne i starcia wrcz stay si bardziej powszechne, urazy byy czym bardzo czstym. Kostny grzbiet nosa w poczeniu
z wyranie wysklepionymi ukami nadoczodoowymi i komi policzkowymi
chroni oczy przed uderzeniami tpych obiektów. Gdyby przysza Ci ochota uderzy swojego chopaka w twarz desk (to przykad, a nie porada na temat zwizków), to jego oczom nic by si nie stao. Dzieje si tak midzy innymi dlatego, e
wydatny nos chroni oczy. Ludzcy przodkowie, którzy mieli paskie nosy, byli
bardziej naraeni na urazy tkanek mikkich (a lepy czowiek na sawannie mia
takie same szanse na przeycie jak niewidomy, który porusza si pod prd
rodkiem autostrady).
Innym czynnikiem, który wpyn na wspóczesny ksztat ludzkiego nosa jest
to, e nasi przodkowie zeszli z drzew. Musieli te nauczy si pywa — a jeli
kiedykolwiek zdarzyo Ci si wcign troch wody do nosa, to moesz sobie
wyobrazi, jak nozdrza zwrócone ku górze utrudniayby nurkowanie czy pywanie. Co wicej, im bliej ziemi czowiek przebywa, tym bardziej by naraony na kontakt z piaskiem, pyem i innymi niesionymi przez wiatr zanieczyszczeniami. Nozdrza zwrócone ku doowi prawdopodobnie pomagay ochroni
zatoki i drogi oddechowe przed tego typu zanieczyszczeniami. Podobn funkcj speniay wosy w nozdrzach i wypeniajcy wntrze nosa luz.
Ludzkie sowa pocztkowo nie byy zbyt wysublimowane ani skomplikowane,
nie przypominay synnego ordzia Lincolna znanego jako przemowa gettysburska… tak naprawd w ogóle nie przypominay sów. Byy to raczej chrzknicia
i gwizdy. W miar rozwoju strun gosowych, które daway ludziom wiksze moliwoci gosowe, pojawia si potrzeba lepszego rezonansu w zatokach. Wikszy
nos dawa tak moliwo. Gdyby ludzie mieli krótsze nosy, nasza mowa brzmiaaby znacznie bardziej nosowo i mniej dononie.
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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 wikszy ni u innych naczelnych, nasz zmys wchu
jest zdecydowanie sabszy. Moe si to wydawa nielogiczne, warto jednak skupi si na innych istotnych funkcjach nosa: regulacji wilgotnoci i temperatury
powietrza. Oczywicie nos suy do wchania (chocia ten zmys straci na znaczeniu, odkd wzrok wyewoluowa na najwaniejszy z ludzkich zmysów), ale
oprócz tego pozwala oczyci powietrze, które dociera do dróg oddechowych i zatok. Idealna temperatura wdychanego powietrza wynosi 35 stopni Celsjusza,
a idealna wilgotno — 95%. Nos pozwala nam osign te warunki. Wyjania to
te, dlaczego ludzie yjcy w bardzo suchym klimacie (np. na Bliskim Wschodzie)
czsto maj bardziej wydatne nosy. Po prostu wiksza powierzchnia bony luzowej nosa pozwala na skuteczniejsze nawilenie wdychanego powietrza.

Wydatny nos tego mężczyzny jest
dziedzictwem po przodkach, którym
przydawał się on do nawilżenia suchego
pustynnego powietrza, jakim oddychali
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Z kolei paskie nosy, takie jak u Eskimosów lub ludów mongolskich, wskazuj,
e dla przodków ich posiadaczy wane byo nie nawilanie 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 zjedzona. Nasze receptory węchowe są typowe dla naszego gatunku. W procesie ewolucji ci ludzie, których węch nie odpowiadał ich potrzebom żywieniowym 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 obrzydliwe, jednak króliki czasem zjadają własne bobki ze względu na ich wartości odżywcze.
Gdyby królik i jego nos nie uznali bobka za apetyczny, zwierzę mogłoby 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 mskie nosy s wiksze i bardziej owosione ni kobiece? Gdy wemie si pod uwag wszystkie wymienione powyej czynniki, mona to przekonujco wyjani. Po pierwsze mczyzna potrzebowa lepszej ochrony twarzy,
poniewa czciej uczestniczy w brutalnych walkach z uyciem pici i kijów
(kobiety, jeli walczyy, to raczej uyway paznokci i zbów). Mski nos musia
odfiltrowywa wicej kurzu i piachu, poniewa mczyzna czciej przebywa na
otwartych przestrzeniach podczas wypraw na polowanie. Nozdrza mczyzn
musiay by wiksze, aby dostarczy dostatecznej iloci tlenu do wikszych organów i mini (szczególnie podczas zwikszonego wysiku w trakcie ucieczki przed
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drapienikami). Wie si to te z wyszym poziomem hemoglobiny we krwi,
o którym wspominaam na pocztku tego rozdziau. Kobiety natomiast przed
upaem mogy si schroni w chodnych jaskiniach, a przed nisk temperatur
przy ognisku. Z tego wzgldu ich mniejsze nosy reguloway temperatur wdychanego powietrza w wystarczajcym stopniu. Nosy mczyzn musiay by wiksze równie z tego powodu, e musiay pomóc im ochodzi si po wyczerpujcym
sprincie w obronie ycia.
Byoby zaniedbaniem z mojej strony, gdybym nie wspomniaa równie o tym,
e mski organ wchu moe te odbiera informacje przesyane przez pe przeciwn za porednictwem feromonów. Proces ten nie jest wiadomy, jednak mona
powiedzie, e pod tym wzgldem mski nos zachowuje swoj reputacj jednego
z najbardziej seksownych (i najbardziej fallicznych) organów.
Kiedy rinoplastyka (czyli operacyjna korekcja nosa) bya domen kobiet, jednak teraz mczyni równie w coraz wikszym stopniu zaczynaj si ni interesowa. Poniewa teraz due nosy nie s ju postrzegane jako dumne falliczne
symbole, tak jak byo to niegdy, okazuje si, e mczyni stanowi obecnie 24%
pacjentów poddajcych si korekcie nosa, o czym donosi Ameryka skie Stowarzyszenie Estetycznej Chirurgii Plastycznej. Przypuszczam, e dzisiaj zasada:
„Duy but, wielki fiut” wypara wywodzce si z XVI wieku powiedzenie: „Kto
wielkiego ma nochala, ten dugiego ma drgala”.
Nie oznacza to jeszcze, e „wybijajce si” nosy znikn w naszej ewolucyjnej
przyszoci, lecz jedynie to, e moe matki czciej nie bd zachwycone profilami
swoich dzieci.
Policzki mog wiadczy o tym, e mczyzna jest odwany, ma wysoki poziom
testosteronu i jest zdrowy. Prawdopodobnie najwiksza rónica midzy policzkami mczyzny i kobiety (drogie panie, patrzycie nie na te okrgoci, co trzeba,
troch bardziej na pónoc) tkwi w tym, e na mskiej twarzy brak jest poduszeczek
tuszczowych, a koci policzkowe s wysze i bardziej wysunite.
Bardzo wczesny przodek wspóczesnych ludzi, Paranthropus robustus, mia
wielgachne policzki. Naprawd nadaway one zupenie nowe znaczenie okreleniu „twarz w ksztacie serca”, poniewa wyróniay si zarówno przy ustawieniu
z profilu, jak i en face. Zapewne miay za zadanie chroni oczy przed uderzeniami,
podobnie jak koci nosa i uki brwiowe, jednak ich prawdziwa funkcja zwizana
bya z jedzeniem.
Dieta Paranthropus robustus skadaa si z twardych, bogatych we wókna
rolin (wiadcz o tym wystpujce u tego gatunku paskie, typowe dla rolinoerców zby, a take podejrzany brak ków w ich uzbieniu). Potne koci
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policzkowe wspieray silne szczki i due zby, potrzebne do pogryzienia tego,
co dzisiaj uznalibymy za poywienie odpowiednie dla yrafy. W póniejszym
okresie ludzie zaczli je najpierw surowe, a potem gotowane miso, póniej
kurze skrzydeka, a nastpnie nachos. Jak atwo mona zauway, potny aparat
do gryzienia, taki jak ten posiadany przez Paranthropus robustus, przesta by
konieczny.
Koci policzkowe u mczyzn s wyraniej zaznaczone ni u kobiet. S te
wyej osadzone, a ich dolna cz jest bardziej ukowata. Te rónice anatomiczne
s oczywicie uwarunkowane genetycznie, jednak co ciekawe, ma na nie wpyw
równie przypyw testosteronu w okresie dojrzewania. Mskie koci policzkowe
wiadcz o agresji i sile, w odrónieniu od mikkich, zaokrglonych koci policzkowych, 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 ludzkoci mskie koci policzkowe peniy trzy zasadnicze funkcje:
przystosowyway si do aktualnych trendów ywieniowych, pozwalay wykaza
agresj w stosunku do potencjalnych napastników oraz wysyay informacj na
temat poziomu testosteronu do kobiet, które byy najbardziej zainteresowane
podnoci. Nic dziwnego, e wydatne koci policzkowe u mczyzn si zachoway,
skoro byy takie wane.
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Mskie usta su nie tylko czczemu gadaniu, nie zawsze jednak otrzymuj one
nalen im porcj uwagi. By moe dzieje si tak dlatego, e najwicej pracy wykonuj przy piersi nalecej, rzecz jasna, do matki mczyzny.
Ludzkie wargi s znacznie bardziej wywinite na zewntrz ni u innych naczelnych. Z ewolucyjnego punktu widzenia jest to konieczne. Ludzkie piersi s
bardziej wypuke (okrge i pene) ni u innych ssaków, a z kolei sutki s wyranie
krótsze i trudniejsze do uchwycenia. Aby uchwycenie sutka i ssanie byo atwiejsze,
ksztat ust musia si odpowiednio dostosowa do róda poywienia.
Dawno temu niemowlta o bardziej wywinitych wargach potrafiy lepiej ssa
mleko swoich matek. W rezultacie rosy wiksze, silniejsze i zdrowsze, co dawao
im lepsze szanse na doycie wieku, w którym same mogy przekaza swoje geny.
Innym czynnikiem, który przyczyni si do przetrwania u czowieka cechy
wywinitych ust, by ewolucyjny wzrost kobiecych piersi. Mczyni w procesie
selekcji pciowej wybierali kobiety o wikszych piersiach, co powodowao, e geny
okrgych piersi byy przekazywane czciej ni geny paskich piersi, a to z kolei
sprawiao, e dzieci o wargach, które lepiej potrafiy tak pier uchwyci, miay
wiksze szanse na przetrwanie.
Poniewa ludzkie wargi to tak naprawd cz bony luzowej ust wywinita
na zewntrz, s one bardzo wraliwe na dotyk. To uatwiao odywianie (znalezienie piersi), przydaje si te w mioci (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 fizjologiczna reakcja objawi się jedynie lekkim rozchyleniem ust.

Wargi mczyzn s zwykle cie sze ni kobiet z jednego powodu: braku estrogenu. Omówimy to bardziej szczegóowo w rozdziale 3. Na razie zapamitaj,
e mczyzna o takich ustach, jakie ma Angelina Jolie, cieszyby si mniejszym
powodzeniem ni taki, którego wargi przypominayby raczej usta Brada Pitta.
Istnieje te powód, dla którego mczyni nie uywaj szminek ani nawet
byszczyków — po prostu kobietom si to nie podoba. Mczyznom podobaj si
czerwone, lnice wargi kobiet, poniewa taki ich wygld kojarzy im si z wygldem obrzmiaych w stanie podniecenia warg sromowych. Poniewa zwykle kobiet to podobie stwo nie krci, wic pene, róowe, lnice usta na mskiej twarzy
raczej je odstraszaj, podobnie jak kawaki jedzenia pomidzy zbami.
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Wymowny mczyzna. Ludzkie usta s obecnie duo mniejsze ni kiedy, co ma
zwizek przede wszystkim ze zmian diety. Antropolodzy spekuluj na temat
zwyczajów ywieniowych ssaków na podstawie badania ich skamieniaych szcztków — koci, zbów oraz tego, jak wyglday ich minie oraz ksztat i rozmiar ust.
ledzc rozwój czowieka, mona dostrzec, e jego wymiary znaczco si zwikszyy, a jednoczenie zby staway si coraz mniejsze. Wydaje si to sprzeczne
z intuicj, poniewa wikszy wzrost powinien si czy z wikszymi potrzebami
ywieniowymi… dopóki nie wemie si pod uwag, e obydwie te zmiany zaszy mniej wicej w tym samym czasie, gdy odkryto ogie i zaczto je gotowane miso.
Gdy ludzie, zamiast ywi si rolinami, oparli swoj diet na gotowanym biaku,
ich usta zmalay, a ogólne rozmiary si powikszyy.
Zby mczyzny s wiksze ni zby kobiety. Mczyzna ma wiksz szczk,
tak wic jest logiczne, e i zby s wiksze, tym bardziej e jego zapotrzebowanie
na kalorie jest wysze ni u przecitnej kobiety.
Gdy nastpnym razem pójdziesz na randk i Twój wybranek zabierze si za
stek lub kotleta, zwró uwag na to, jakiej wielkoci kawaki poywienia odkrawa
i na tempo, w jakim przeuwa kady z nich. Zapewne zobaczysz, e przeuwa
szybciej ni Ty, co ma zwizek z wikszymi zbami, wikszymi ustami i silniejszymi szczkami. Dziki temu sko czy posiek, gdy Ty bdziesz dopiero w poowie
swojego. Jedno zastrzeenie: nie proponuj, abycie urzdzali konkurs, kto szybciej zje. Nie byabym take skonna si zakada, e w przypadku deseru wynik
bdzie taki sam.
To samiec — pozwól mu zarycze. Nie ma wtpliwoci, e przecitny mski gos
jest niszy ni damski. Jeden z odcinków Kronik Seinfelda („Pledge Drive”), wprowadzajc posta Dana, celnie ukaza, jak bardzo mylcy dla ludzkiego ucha moe
by mczyzna z wysokim gosem.
Wiesz ju teraz, e testosteron odpowiada za wiele mskich cech. Podobnie
sprawa wyglda w przypadku mskiego gosu. Krta mczyzny jest rednio o 30%
dusza od krtani kobiety, o czym wiadczy bardzo mskie jabko Adama. Zapytaj
jakiegokolwiek transwestyt, jak cz anatomii najtrudniej mu ukry, a zapewne usyszysz, e wanie jabko Adama jest w stanie zdradzi go szybciej ni
jaka inna cz ciaa, z któr mona sobie poradzi za pomoc tamy klejcej.
Gdy organizm chopca zostaje zalany wszechmocnym testosteronem, wysoko
jego gosu gwatownie si obnia. Niski gos przydawa si take w buszu, gdy
mczyni, którzy nie mieli jeszcze dobrych umiejtnoci polowania, musieli wydziera zdobycz innym drapienikom. Potny ryk móg pomóc mczynie od-
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straszy je od zdobyczy. Myliwy o wysokim gosie móg nie zdoa zdoby niczego do jedzenia albo sam móg sko czy jako danie gówne.
Obejrzyj debat polityczn pomidzy dwoma mczyznami i zwró uwag na
wysoko gosu kadego z nich. Postaraj si nie sucha, co dokadnie mówi.
Który z nich wydaje Ci si bardziej wiarygodny? Którego by wybraa, aby Ci
reprezentowa i rzdzi Twoim miastem lub krajem? Gboki gos nie tylko jest
seksowny i wskazuje na wysoki poziom testosteronu, ale te kojarzy si z autorytetem i skonnociami opieku czymi.
Brodaty mczyzna przyznaje si do swoich korzeni. Na temat tego, dlaczego
mczyni maj brody, podczas gdy twarz kobiet pozostaje nieowosiona, toczyo
si wiele dyskusji (podobnie jak plotek na temat pewnych dam, które natura
„obdarzya” nieco zbyt owosion fizjonomi).
Istnieje kilka teorii, które próbuj wyjani cel istnienia zarostu na mskiej
twarzy.
Jedna z nich tumaczy, e mski zarost mia przede wszystkim suy ochronie. Gdy dawny mczyzna wdrowa po bezkresnej sawannie, broda nie tylko
ogrzewaa jego twarz i szyj (osaniajc go przed wiatrem), ale te chodzia go
podczas upau (zatrzymujc pot), osaniaa równie przed atakiem niektóre najbardziej wraliwe punkty ciaa, np. ttnic szyjn.
Pokazywaa te wrogom msko, si i agresj jej posiadacza. Nawet bez brody
mczyzna ma wyranie potniejsz szczk ni kobieta. Broda moga dodatkowo podkrela t cech budowy, odstraszajc obuzów, którzy chcieliby wywoa
awantur.
Inna hipoteza gosi, e zarost suy jedynie ozdobie i jest wabikiem seksualnym.
Pozwala on zaznaczy msko samców nawet z duej odlegoci. Zatrzymywa
zapach wydzielany przez gruczoy ojowe twarzy, które u mczyzn o wysokim
poziomie testosteronu s bardziej aktywne. Zarost wiadczy równie o dojrzaoci
mczyzny. Dzieciak z meszkiem nad górn warg moe by dostatecznie silny,
aby udwign rol kochanka, jednak nie na tyle, aby utrzyma rodzin.
Broda moga te mie zwizek z identyfikacj gatunkow. Gdy widzimy duego kota z grzyw, nie mamy wtpliwoci, o jakie zwierz chodzi. Podobnie jak lwy,
mczyni byli atwo rozpoznawalni przez inne gatunki z uwagi na wiecznie rosnc brod.
Niezalenie od tego, jak funkcj peni zarost, nie ma wtpliwoci co do tego,
e jest cech wyranie msk. Kobiety chtniej zgadzay si na kopulacj z mczyznami, którzy mieli zarost, a mczyni z kolei unikali kobiet, które same
miay brody.
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Jakie s Twoje preferencje dotyczce mskiego zarostu? Czy podoba Ci si
niewielki dywanik (kozia bródka), dywanik toaletowy (wsy), wykadzina od ciany
do ciany (pena broda i wsy), wochaty dywan (duga broda) czy te czyste drewno
(dokadnie ogolona twarz)? adna regua nie jest uniwersalna, jednak jeli podobaj Ci si mczyni z brod i wsami, to zapewne lubisz facetów o wysokim
poziomie testosteronu, a take 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 wygląd 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.

Mskie wosy onowe stanowiy kiedy widok bardziej publiczny. A przynajmniej tak zakada jedna z teorii wyjaniajcych ich istnienie. Niektórzy antropolodzy twierdz, e wosy onowe miay przede wszystkim sygnalizowa seksualn
dojrzao. Gdy prehistoryczna kobieta z buszu (aluzja zamierzona) widziaa
ptaszka w obficie wymoszczonym gniazdku, automatycznie wiedziaa, e ogldany
przez ni samiec jest seksualnie dostatecznie dojrzay, aby odpowiednio potraktowa j na kamiennym ou, oraz e jest w odpowiednim wieku, aby zapewni
byt potencjalnej rodzinie. Hipotez t umacnia fakt, e gdy chopiec wchodzi
w wiek dojrzewania, wosy najpierw zaczynaj mu rosn w obszarach najbardziej wraliwych na dziaanie hormonów. A poniewa zwikszona produkcja testosteronu rozpoczyna proces dojrzewania pciowego, pojawienie si wosów onowych stanowi pierwszy znak rozpoczcia tego procesu. Co wicej, u wikszoci
ludzi kolor wosów onowych uderzajco kontrastuje z kolorem skóry, co powoduje, e przedstawiciele pci przeciwnej nie mog przeoczy tej niewielkiej, ale
uderzajcej oznaki dojrzaoci.
Skoro mowa o dojrzaoci — inna teoria na temat zachowania owosienia na
wzgórku onowym mówi o zachowaniu zapachów, które wydzielane s przez gruczoy apokrynowe w tym obszarze. Gdy ludzie biegali po sawannie nago, zapachy
mogy zosta atwo uniesione przez wiatr. Kpka wosów w najbardziej zmysowych
miejscach ciaa zapewne pomagaa zatrzyma ten zapach, który przyciga adoratorów (nawet jeli nie byli oni wiadomi prawdziwej potgi onowych zapachów).
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Poniewa ludzie byli wyjtkowi pod tym wzgldem, e kopulowali twarz
w twarz, trzecia hipoteza zakada, e wosy onowe miay chroni delikatne genitalia przed otarciami. Ze wzgldu jednak na to, e obecnie wiele osób pozbywa si
owosienia onowego, ta teoria stracia nieco na znaczeniu. Chyba e uprawiamy
seks o wiele rzadziej ni nasi zaronici przodkowie.
Mski penis to te dzieo ewolucji. Penis przez wiele lat by skrztnie skrywany
i nie mówi tu o napletku, lecz o otaczajcym go tabu. By moe, gdyby Adam nie
zjad jabka, jego banan mógby si cieszy tak sam wolnoci, jakiej dowiadcza
reszta jego ciaa w dzisiejszych czasach. Niemniej jednak, podobnie jak kada inna
cz mskiej anatomii, penis te musia si wspina po ewolucyjnej drabinie.
Zapewne najbardziej uderzajc cech ludzkiego penisa jest jego rozmiar.
W porównaniu z organami innych naczelnych jest zdecydowanie najwikszy.
Przecitny samiec goryla way rednio trzy razy wicej ni mczyzna, jednak
penis czowieka jest znacznie wikszy, bardziej okazay i majestatyczny.
Penis nie peni innych funkcji poza seksualnymi (John Bobbit, któremu ona
ucia penisa, wci móg siusia), co by wiadczyo o tym, e kobiety z dawnych
lat musiay preferowa wiksze mskie organy, w wyniku czego przecitna dugo penisa w erekcji wynosi dzisiaj 15,4 cm, a jego obwód 12,7 cm.
Dugo tego organu moga by w jaki sposób zwizana z funkcj reprodukcyjn, poniewa im bliej szyjki macicy (u szczytu pochwy) nastpuje ejakulacja,
tym sperma ma do przebycia krótsz drog do jaja.
Ze wzgldu na swoj budow penis moe dziaa jak tok zasysajcy, usuwajc
z pochwy sperm i pyn nasienny innych mczyzn za pomoc napletka i rowka
zaodnego (brzeg u podstawy odzi w pobliu ko ca penisa) podczas ruchów
frykcyjnych. Ze wzgldu na to, e sperma w oczekiwaniu na jajeczkowanie moe
przetrwa w pochwie kobiety nawet do 5 dni, ta funkcja penisa moe mie istotne
znaczenie, tak aby ostatni wspóyjcy z kobiet mczyzna by tym, który wygra
wojn plemników.
Trudno powiedzie, czy kobiety wybieray partnerów o wikszych penisach ze
wzgldu na to, e ich poczynania w óku byy bardziej godne owacji na stojco,
czy te dlatego, e wikszy penis sprawia, e kopulacja od przodu bya atwiejsza
i bardziej przyjemna, czy te (o czym wiadomie kobiety nie mogy wiedzie)
mczyni o wikszych penisach mieli wiksze szanse na zapodnienie partnerki.
Jest jednak jasne, e w dzisiejszych czasach trudno byoby znale penisa, który
nie mógby si upora ze swoj robot — a to dziki wyborom dokonywanym
przez nasze pramatki, które nie daway si zadowoli byle czym.
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ródo mskiej podnoci kryje si w jego bezcennych i bardzo delikatnych
klejnotach. Tu rodzi si pytanie, dlaczego mskie jdra, organ tak wraliwy, e
mczyzna na sam myl o jego uszkodzeniu krzywi si z bólu, zostay umieszczone w tak wyeksponowanym miejscu. Kobiety nie mog zrozumie tego bólu,
jednak adna z nas nie miaaby ochoty na zapasy z dzikim zwierzem, gdyby co
tak wraliwego dyndao nam nieosonite midzy nogami. Mona by si spodziewa, e ewolucja moga wymyli jaki lepszy sposób przenoszenia spermy,
od której losów zaley istnienie przyszych pokole .
Pooenie jder zawsze przysparzao mczyznom kopotów. W dawnych czasach, zanim jeszcze wynaleziono ubrania, koysanie si jder musiao troch zakóca swobodny bieg. Prawdopodobnie w odpowiedzi na ten problem wynaleziono przepask biodrow, co jednak przynioso kolejn porcj kopotów typu
odparzenia, podranienia i otarcia, a take nieprzyjemne zjawisko, gdy worek
mosznowy przykleja si do wewntrznej czci ud.
Mogoby si wydawa, e jdra umieszczone wewntrz jamy ciaa, jak ma to
miejsce u wielu gatunków ssaków, byyby bardziej praktyczne, wygodniejsze
i atwiejsze do kontrolowania dla mczyzny. Istnieje jednak ewolucyjna przyczyna, dla której mamy okrelone cechy.
Wszyscy syszelimy o kurczeniu si jder (dziki prezentacji dokonanej przez
George’a z Kronik Seinfelda). To zjawisko pozwala wytumaczy, dlaczego jdra
znajduj si poza jam ciaa mczyzny. Gdy mczynie jest zimno (George:
„Byem w basenie!”), misie umieszczony w pobliu szczytu worka mosznowego
podciga jdra do góry, gdzie mog si ogrza bliej ciaa. Gdy jest ciepo, misie si rozlunia, dziki czemu jdra opuszczaj si niej i mog si schodzi.
Gdyby jdra mieciy si wewntrz ciaa, plemniki mogyby si ugotowa we wasnym pynie nasiennym.
Misie dwigacz jdra oraz bona kurczliwa w mosznie odpowiadaj za unoszenie si i opadanie kul, które mog rozpocz reprodukcyjny bal. Jednak s one
te odpowiedzialne za ochron najcenniejszych mskich klejnotów w razie zagroenia. Gdy mczyzna jest zestresowany, te same minie podcigaj moszn
w kierunku brzucha. Uwaane jest to za ewolucyjn strategi, która ma na celu
ocali mskie gonady podczas konfliktu (inaczej mówic, mniej dyndania, mniejsze ryzyko urazu).
Inna teoria, która usiuje wyjani zewntrzne pooenie jder, gosi, e ich
wewntrzne pooenie powodowaoby przedwczesn utrat pynu nasiennego
i plemników. Michael Chance, p. brytyjski etolog, podda badaniu mocz wiolarzy i odkry, e zawiera on pyn nasienny. Poniewa mskie drogi pciowe
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pozbawione s zwieraczy, wic ucisk dolnej czci podbrzusza, powstajcy podczas
wiosowania, spowodowa wyrzut pynu nasiennego do dróg moczowych. W rezultacie Chance doszed do wniosku, e gdyby jdra byy pooone wewntrz jamy
brzusznej, to przy ludzkim agresywnym stylu ycia byby to codzienny problem
mczyzn.
Mimo e mski penis góruje rozmiarami nad penisami innych naczelnych,
ludzkie jdra s mniejsze. Moe by to zwizane ze stosunkowo monogamicznym
stylem ycia czowieka. Szympansy i bonobo mog mie jdra wielkoci przypominajce grejpfruty lub melony. S to jednak zwierzta bardzo rozwize i wykorzystuj seks do wszystkiego, poczynajc od prokreacji, poprzez zawieranie
przyjani, a na zdobywaniu poywienia ko czc. W zwizku z tym potrzebuj
wikszej iloci spermy.
Im wikszy popyt, tym wiksza musi by fabryka. To pomaga wyjani, dlaczego
mczyni ze skonnoci do niewiernoci maj wiksz skonno do zrywania
si z mae skich okowów i obnoszenia swoich wielkich jaj w innych miejscach.
Ewolucja docenia take wag problemu, jaki stanowia zwikszajca si masa
miniowa mczyzn w zestawieniu z rozmiarem jego jder. Wiksze uda oznaczay mniej miejsca na klejnoty rodowe. Dlatego jedno jdro wisi niej ni drugie.
Dziki temu sprytnemu rozwizaniu zajmuj one o poow mniej miejsca na szeroko, ni gdyby byy umieszczone idealnie symetrycznie.
Ewolucja budowy mczyzny jest czym niezwykym. aden przystojniak nie
wyglda tak, jak wyglda, bez powodu. Dzisiejsi mczyni mogli ju zrezygnowa
z uganiania si za dzikami i prowadzenia wojen plemiennych, jednak ich budowa
wci wiadczy o tym, e te czynnoci byy czci codziennoci ich przodków.
Ciao kadego mczyzny wiadczy o trudach, jakie przechodzili jego przodkowie. Kady mczyzna jest ywym dowodem na to, e jego przodkowie mieli, co
trzeba, aby przetrwa w rodowisku, które bezwzgldnie eliminowao sabo.
Trzeba tu równie doda, e niewielu wspóczesnych mczyzn nie ma zdolnoci
przekazania wartociowych genów Twojemu potomstwu. Niemniej jednak wybór
pomidzy kandydatem dobrym, lepszym i najlepszym wci moe stanowi
wyzwanie.
W kolejnym rozdziale omówimy, dlaczego niektóre mskie cechy uwaane s
za bardziej atrakcyjne ni inne i w jaki sposób moe Ci to pomóc w dokonaniu
wyboru. Na szczcie na ogó nie musimy ju sobie zadawa pytania, czy dany
mczyzna przetrwa, aby pomóc nam wychowywa dzieci, ani czy jest dostatecznie
zdrowy, aby przekaza krzep naszym dzieciom. Ewolucja zaja si tym za nas.
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Teraz, gdy ju rozoyymy ciao mczyzny na czynniki pierwsze i dokadnie
je omówiymy, przejdmy do tego, dlaczego ta cz mskiego ciaa, jeli jest
dobrze zbudowana, przyciga uwag i damskie spojrzenia, a take wywouje
rozmaite wraenia w sercu i innych czciach e skiego ciaa.
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