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Tuto úvahu, kterou jsem po dlouhém hloubání
a z pocitu její akutní potfiebnosti
sepsal na pfielomu let 2012/13
v Telnici, Praze a Regensburgu,

vûnuji své spfiíznûné du‰i Martinû.
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...
Na lÛÏku jsem touÏila za nocí
po tom, kterého z du‰e miluji.
Hledala jsem ho, ale nena‰la.

A tak uÏ vstanu a mûsto prochodím,
pátrám po ulicích i námûstích
po tom, kterého z du‰e miluji.
Hledala jsem ho, ale nena‰la.

Na‰li mû stráÏní, co mûsto obcházejí:
– Vidûli jste toho, kterého z du‰e miluji?

Jen jsem je minula, na‰la jsem
toho, kterého z du‰e miluji!
DrÏím se ho pevnû, uÏ ho nepustím,
dovedu ho do domu svojí matiãky,
ukáÏu mu svÛj rodn˘ pokojík!

Zapfiísahám vás, dcery jeruzalémské,
pfii srnách, pfii laních divok˘ch:
Neprobouzejte, neroznûcujte lásku,
dfiíve neÏ sama bude chtít.
...

(PíseÀ písní 3,1–5)
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I. Prolog
Mám o devût let mlad‰í sestru. V roce 1989, kdy se na‰e
socialisticko-ospalé kolektivní sociální prostfiedí, za-
loÏené na prÛmûrnosti, zaãalo postupnû mûnit v ka-
pitalisticko-dynamickou spoleãnost individualit tvrdû
bojujících o své místo na slunci, jí bylo deset let. KdyÏ
já jsem byl uÏ Ïenat˘, jí bylo dvanáct let. A uÏ tehdy
projevovala a aplikovala svoji individualitu podstatnû
v˘raznûji neÏ já. Zatímco já jsem zpocen˘ trémou kok-
tal na projektovém v˘robním v˘boru, ona sebevûdomû
a hrdû hájila svoji pravdu ve sporu s uãitelem na gym-
náziu (prostû ho sefivala). A to si nemyslím, Ïe bych
byl prÛmûrností a kolektivismem pfiíli‰ postiÏen. Chci
tím fiíci, Ïe ona je ten typ, kter˘ má pomûrnû jasnû svo-
je cíle, poÏadavky, názory a pfiedstavy srovnané v hla-
vû a cílevûdomû a ctiÏádostivû si za nimi jde. 

Zatímco já jsem sbíral ze sv˘ch ãetn˘ch vztahÛ prak-
tické zku‰enosti, ona ten svÛj vysnûn˘ vztah hledala. Jak
ãas plynul a naplnûní stále nepfiicházelo, snaÏila se ob-
jevovat nové zdroje informací, aby mohla tu zapeklitost
ohlednû chlapÛ lépe prokouknout. Nutnû do‰la i na
to, Ïe má star‰ího bratra s mnoha (moÏná aÏ pfiemno-
ha) praktick˘mi zku‰enostmi a Ïe by se pro její hlou-
bání mohly hodit i postfiehy z té druhé strany. 

Tak zaãaly na‰e nekoneãné debaty o vztazích. Já jsem
Ïádné praktické aplikovatelné teorie samozfiejmû ne-
mûl – jsem chlap, my o tom moc nehloubáme. Ale ona
mû donutila se zam˘‰let, zvaÏovat, vyhodnocovat, zo-
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becÀovat. SoubûÏnû s tím mi pfiib˘valo i tûch praktic-
k˘ch zku‰eností. Prostû jsem byl okolnostmi dotlaãen
zaãít vûci kolem vztahÛ muÏÛ a Ïen vnímat, analy-
zovat a fie‰it, poãínaje praktick˘mi doporuãeními
pro konkrétní situace aÏ po obecné filozofie (i pro sebe
samotného, protoÏe jsem zjistil, Ïe vlastnû sám také
je‰tû stále hledám a nenacházím). I okruh zájemkyÀ
o konzultace se zaãal roz‰ifiovat. (Byly i nûjaké semi-
náfie.) AÏ to neodvratnû do‰lo do stavu, kdy jsme na-
byli pfiesvûdãení, Ïe by bylo nanejv˘‰ vhodné, aby se
s muÏsk˘m hetero-pohledem na vûci vztahové (po-
hledem pragmatick˘m, vûcn˘m, nezatíÏen˘m roman-
tikou, sentimentalitou, psychologií a jin˘mi podob-
n˘mi vûdami – zkrátka takov˘m tím selsk˘m) seznámilo
co nejvíce Ïen, hlavnû tûch hledajících. KaÏdá nemá
star‰ího bráchu. I kdyÏ se vám asi líbí, kdyÏ muÏ na-
pí‰e, Ïe Ïeny by se nemûly fie‰it, ale jen milovat, tak já
si naopak myslím, Ïe realita je podstatnû ménû ro-
mantická, nefikuli podstatnû drsnûj‰í. Tak tedy, milé
dámy…

Îijete dynamicky? Aktivnû budujete svoji osobnost?
Tvrdû bojujete o své místo na slunci? SnaÏíte se o ‰tûs-
tí ãi úspûch? A kdyÏ uÏ to máte skoro v‰echno pohro-
madû, tak si v‰imnete, Ïe vám v Ïivotû asi stále je‰tû
nûco uniká? Zfiejmû to bude spfiíznûná du‰e. Ale proã,
co se dûje?! VÏdyÈ jsem pfiece schopná, sebevûdomá
a pohledná Ïena! Ale stále osamûlá… Ou, pardon, já
vím – nikoliv OSAMùLÁ – jen prozatím Ïijete SAMA.
Máte pfiece kolem sebe spoustu „blízk˘ch lidiãek“ – ko-
legy, kamarádky, pfiátele, rodinu – a na nû se mÛÏete
ve v‰em spolehnout! I kdyÏ… skuteãnû ve v‰em? UÏ
jste si moÏná pfiipustily, Ïe zas tak úplnû ve v‰em to
asi nebude. NùCO tu pfiece jen chybí – nûkdo oprav-
du blízk˘, bytostnû, niternû; nûkdo, ke komu se schou-
líte a budete se cítit v naprostém bezpeãí; nûkdo, kdo
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vnímá va‰e nejosobnûj‰í pocity, my‰lenky, pfiání a po-
tfieby a hladce a pfiirozenû je dokáÏe naplnit nebo na
nû citlivû a pozitivnû reagovat.(?) Chybí vám nûkdo,
koho byste mohla POT¤EBOVAT?

No ano, jistû! JenÏe TOHLE pfiece neexistuje!!! Ni-
kdo na svûtû uÏ takov˘ není! Kdyby byl, musela byste
ho uÏ dávno potkat. VÏdyÈ je Vám uÏ ...cet let! Za se-
bou uÏ toho máte opravdu spoustu, ale cel˘ Ïivot po-
tkáváte jen samé prázdné osobnosti, prostoduché ig-
noranty a egoisty. A kdyÏ uÏ pfiece jen nûkdo za nûco
stojí, tak je to buì Ïenáã, nebo homosexuál; nebo uÏ
jste nûjak˘ ten exempláfi vyzkou‰ela ãi dokonce máte
jeden doma, ale vlastnû jste nezjistila nic víc, neÏ Ïe
se s NIMI prakticky nedá vÛbec komunikovat, proto-
Ïe mluví jazykem jiného kmene.(?)

Tak právû pro vás, milé dámy, je tato útlá publika-
ce urãena. Zradím, pro vás, svÛj kmen a prozradím
vám tajemství na‰eho druhu. V‰ak nedychtûte pfied-
ãasnû, ale spí‰e svou mysl otevfiete a pozitivnû nalaì-
te a vûzte, Ïe na‰e tajemství nestfieÏí muÏského ducha
lóÏe tajemná, n˘brÏ (a to snad mohu prozradit jiÏ
v úvodu) to tajemství stfieÏí nav˘sost prohnaná zrada
ducha Ïenského. Îádná záhada se nekoná – v‰e, co
chcete ãi potfiebujete vûdût o muÏích, víte uÏ dávno.
A mnohem lépe neÏ oni sami! Jen jste jiÏ zapomnûly,
jak své vfieteno správnû spfiádat. Vûfiím tomu, Ïe tûch-
to pár následujících stránek vám ve va‰em spfiádání bu-
doucím dokáÏe pomoci.

Nic nového o muÏích - zlom  8.11.2013  14.47  Stránka 11



Nic nového o muÏích - zlom  8.11.2013  14.47  Stránka 12



II. Genesis (Vývoj)
Evoluce
O tom, jak se praãlovûk stal ãlovûkem,
praÏena Ïenou a pramuÏ muÏem.
A o tom, ãím a proã se od sebe li‰í.

O pračlověku
âlovûk obdafien jest Bohem (nebo prozfietelností ãi evo-
lucí) láskou, duchem a dÛvtipem, jeÏ mu umoÏÀuje
nejen pfieÏít, ale také si na tomto svûtû uÏít trochu po-
tû‰ení du‰e, coÏ je vlastnû smyslem Ïivota… Ne, nedûs-
te se, nezabfiednu zde do rozsáhlé filozofické úvahy
o smyslu bytí. Potfiebuji si jen (pro následné argumen-
tace) s vámi ujasnit, jak dlouho (alespoÀ pfiibliÏnû) jsme
lidstvem. Dovolím si tedy kratiãk˘ exkurz do historie.
Tro‰ku si zopakujeme evoluci ãlovûka, pak si fiekneme,
kdo uÏ je ãlovûk a jak to bylo dávno, kdy se jím stal.

13
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Následující tabulka nabízí zjednodu‰en˘ pfiehled v˘-
vojov˘ch fází ãlovûka. Na ãasové ose jsou zde uvedeny
struãné charakteristiky hlavních druhÛ na‰ich pfiedkÛ.

Doba Název předka Schopnosti Objem 
výskytu mozkovny
[roky] [cm3]

50 mil. hominoid první prokazatelní předkové
člověka v přímé linii

15 mil. Ramapithecus sběrač 350–380

2–3 mil. Australopithecus kamenné a kostěné nástroje, 400–600
spolupráce při lovu

1,5–2 mil. Homo habilis nejstarší představitel typu 750
(člověk zručný) Homo, život v tlupách,

dorozumívání posunky a skřeky,
využívání ohně, ruka schopná
používat nástroje; obydlí –
přístřeší z větví, převisy skal

1,5 mil.– Homo erectus výroba zbraní k lovu – lov byl 780–
500 tis. (člověk vzpřímený) kolektivní, příbytky již 1225

vypracovanější (kůže, paroží…),
stěhování za potravou,
vznik kultury

400 tis. Homo sapiens vytváření rodů, jednoduchá řeč, 1280
(člověk rozumný) barevná dekorace těla,

specializace lovu na určité druhy
zvěře, účinnější zbraně

100 tis. Homo sapiens abstraktní myšlení, artikulovaná 1400–
sapiens řeč, budování složitějších obydlí, 1500

odívání, lov velké zvěře

Poznámka k tabulce:
ArcheoloÏky a antropoloÏky prominou – Ïádám zdvofiile. Spoléhal jsem
na Google, ale zjistil jsem, Ïe je pomûrnû obtíÏné najít dvû webové
stránky pojednávající o v˘voji ãlovûka, které by poskytovaly shodné
údaje. Nicménû nejde nám o pfiesnost. Pokud se budeme pohybovat
v fiádech statisícÛ let, je to úplnû dostaãující. KoneckoncÛ chci tu
napsat nûco o chlapech a ne o nûjak˘ch zkamenûl˘ch opiãácích.

14
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Antropologové vymysleli, Ïe v prÛbûhu té spousty
pfiedcházejících tisíciletí z nás udûlaly ãlovûka dva pro-
cesy – hominizace a sapientace. Hominizace znamená
„polid‰tûní“ – jde pfiedev‰ím o tûlesné zmûny, které na-
staly se zmûnou Ïivotního prostfiedí a/nebo Ïivotní-
ho stylu (vzpfiímení postavy, prodlouÏení dolní kon-
ãetiny, uvolnûní rukou apod.). A sapientace je prostû
„zmoudfiení“. Doufám ale, Ïe tûch zlid‰Èovacích pro-
cesÛ snad bylo více. Nejsem si totiÏ jist˘, jestli vÛbec lze
do nûkterého z tûchto dvou procesÛ zafiadit tfieba prá-
vû v˘voj sociálních vztahÛ mezi muÏem a Ïenou?

Hledal jsem nûjakou struãnou, v˘stiÏnou definici ãlo-
vûka, která by nám mohla v nastavení poãátku na‰í exi-
stence trochu pomoci. Myslím, Ïe jsem uspûl – tato
z Wikipedie je docela vhodná: âlovûk se vyznaãuje ver-
tikálním drÏením tûla, schopností mluvit a inteligencí; je
bytostí, která si uvûdomuje sebe sama, a to i v du‰evním roz-
mûru, vnímá svoji historii a je subjektem sociální ãinnosti
a kultury. (Trochu jsem si ji upravil.)

TakÏe… pfii letmém pohledu do tabulky je zfiejmé,
Ïe za zamy‰lení stojí nejdfiíve asi Homo erectus, u kte-
rého ale zfiejmû je‰tû neprokáÏeme uvûdomûní si své-
ho du‰evního rozmûru a vnímání vlastní historie. Dále
je Homo sapiens; jsem pfiesvûdãen, Ïe u tohoto v˘vo-
jového stupnû uÏ by se naplnûní na‰í definice dalo
pfiedpokládat, ale obávám se, Ïe v odborn˘ch kruzích
by to mohlo zpÛsobit vá‰nivou polemiku. TakÏe z prin-
cipu pfiedbûÏné opatrnosti oznaãím za ãlovûka dle na-
‰ich poÏadavkÛ aÏ poddruh Homo sapiens sapiens a do
délky jeho v˘voje zapoãítám 100 000 let, coÏ je zhru-
ba 5 500 generací.

VraÈme se tedy o 100 000 let zpátky, kdy jiÏ naplno
funguje v lidském bytí sociální aspekt. Nutno podo-
tknout, Ïe nejsme v bodû nula – také sem jsme muse-
li dospût urãit˘m v˘vojem. Ale teì jiÏ máme nastave-
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ny sociální systémy a pracujeme na jejich zdokonale-
ní. Pídíme se po poznání, zvy‰ujeme v˘konnost, zlep-
‰ujeme své schopnosti. Ale proã vlastnû?1 Je tfieba si
uvûdomit, Ïe hlavním, fiekl bych spí‰e fatálním, cílem
lidstva a potaÏmo i jedince, je P¤EÎÍT. Staãí pfiece je-
den rok neúroda nebo tfieba i ojedinûl˘ neúspûch
v lovu nebo nemoc a kmen prostû vyhyne. A také se
to dûlo, a to nikoliv zfiídkakdy. Proto ta úporná a ne-
utuchající snaha o zdokonalování. PfieÏili ti, ktefií byli
schopni zajistit základní Ïivotní potfieby. Potfiebovali
k tomu pfiedev‰ím zdraví, dÛvtip, zruãnost, zdatnost
a moÏná i trochu ‰tûstí. Pouze jedinec s takov˘mi dis-
pozicemi pfiedá svoji genetickou informaci dále. Pro-
bíhá pfiirozená selekce. Ti, ktefií ony pfiedpoklady ne-
mají, umírají bez potomstva. A ti lépe vybavení pfieÏívají
a své schopnosti pfiedávají prostfiednictvím genÛ a v˘-
chovy ãi v˘cviku sv˘m potomkÛm. To vede k dal‰ímu
zdokonalování schopností lidstva. Ostatnû to není nic
nového.

O praženách
Îena obdafiena jest Bohem (nebo prozfietelností ãi evo-
lucí) krásou a jemností tûla, citlivostí smyslÛ; navíc i si-
lou ducha, pronikavou sociální inteligencí, vnímáním,
strategick˘m, taktick˘m a diplomatick˘m nadáním. CoÏ
souhrnnû oznaãím zbranûmi tûÏkého kalibru. To, Ïe
tfiímáte tak mocné zbranû, není jistû samoúãelné a uÏ
vÛbec ne samo sebou ãi bez pfiíãiny. Kde jste k tomu
arzenálu pfii‰ly? Kdo vás tak vyzbrojil? K ãemu ho máte?

16

1 Zásadní premisa v‰ech problémÛ – vztah pfiíãiny a dÛsledkÛ. V‰eobecnû
platí, Ïe bezchybné rozpoznání pfiíãin a dÛsledkÛ, a to i ve vûcech mezi
muÏem a Ïenou, je jádrem správného pochopení fie‰ené problematiky. Je‰-
tû mnohokrát bude tfieba na to upozornit.
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Nebude vám to znít asi mile, milé dámy, ale co na-
plat – základní Ïivotní potfieby byl po tisíce generací
schopen zajistit pouze muÏ. Postavil obydlí, obstaral
potravu, vymyslel zbraÀ ãi nástroj ãi pûstební proces,
ochránil osadu pfied vetfielci nebo rozdûlal oheÀ.
Schopnost Ïeny pfieÏít spoãívala v tom, Ïe dokázala
ovládnout schopného, úspû‰ného a zdravého muÏe,
kter˘ byl pro ni zárukou, Ïe bude existenãnû zabez-
peãena a povije zdravé a silné potomstvo. 

Evoluce se tak postarala o vytvofiení archetypu je-
dince (muÏe), kter˘ je pro Ïenu pfiitaÏliv˘ – nejenom
muskulatura a zdraví zajistí úspûch, ale i inteligence,
odhodlání ãi nutkání pfiekonávat pfiekáÏky. S tím pfii-
chází k˘Ïené bohatství a jistota pfieÏití. A nezapomí-
nejme, Ïe vhodn˘ muÏsk˘ jedinec musel b˘t do jisté
míry také ovladateln˘. Statisíce let se formoval tento
archetyp ideálního muÏe; nedivme se, Ïe vám vydrÏel
prakticky dodnes.2

Jaké pfiedpoklady musí mít Ïena, aby byla schopna
takového muÏe opanovat? Jsou to právû ty dispozice,
které byly zmínûny v úvodu tohoto ãlánku – krása
a jemnost tûla (jinak fieãeno zdraví), síla ducha, so-
ciální inteligence, vnímavost, strategické, taktické a di-
plomatické nadání. Pfiedstavte si ten obrovsk˘ rozsah
sociálních aktivit, které byla Ïena nucena permanent-
nû vykonávat – nejde pouze o ulovení chlapa, je také
nutno si ho udrÏet, to znamená odráÏet nájezdy so-
kyÀ a peãovat o své tûlo – krásu a zdraví. Pfii tom se mu-
sela starat o potomky a o pfiíbytek ãi osadu. Vycházet
korektnû s ostatními samicemi v permanentním kaÏ-
dodenním styku, získat mezi nimi v˘znamné sociální

17

2 Rozsah poÏadavkÛ praÏen na pramuÏe konfrontujte, prosím, s poÏadav-
ky pramuÏe na praÏenu v ãlánku O pramuÏích.
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postavení a vÛbec nepfietrÏitû sledovat sociální dûní
v komunitû – intriky, hádky, vztahy, sblíÏení, partner-
ství, averze – bylo jistû také v˘znamn˘m existenãním
determinantem. A navíc bylo tfieba neustále motivovat
muÏe ke stále intenzivnûj‰ímu uspokojování Ïivotních
potfieb rodiny. Pouze ta Ïena, která tyto schopnosti
mûla, pfiedala svoji genetickou informaci dále. Opût
pfiirozená selekce a evoluce. A také je velmi dÛleÏité
si uvûdomit, Ïe Ïena se v tûchto sociálních dovednos-
tech zdokonaluje jiÏ nejménû 100 000 let, tedy 5 500
generací.

O pramužích
MuÏ obdafien jest Bohem (nebo prozfietelností ãi evo-
lucí) krásou a silou tûla, navíc i silou mysli, pronikavou
kreativní inteligencí, ostraÏitostí, rozhodností, ctiÏá-
dostí, soutûÏivostí, dynamiãností, strategick˘m, taktic-
k˘m, technick˘m, systematick˘m a analytick˘m nadá-
ním. CoÏ souhrnnû oznaãím zbranûmi tûÏkého kalibru.
To, Ïe tfiímáme tak mocné zbranû, není jistû samo-
úãelné a uÏ vÛbec ne samo sebou ãi bez pfiíãiny. Kde
jsme k tomu arzenálu pfii‰li? Kdo nás tak vyzbrojil?
K ãemu ho máme?

Aby muÏ mohl pfieÏít a zplodit zdravé a silné po-
tomstvo, musel b˘t schopen sv˘m dÛvtipem a hlavnû
silou zajistit základní Ïivotní potfieby a také okouzlit
a oplodnit krásnou (tedy zdravou, pfiitaÏlivou a mla-
dou) Ïenu. Pouze jedinci s tûmito schopnostmi pfiedali
svoji genetickou informaci dále. Pfiirozená selekce v˘‰e
uveden˘ch schopností muÏe probíhala3 nikoliv jen
onûch pouh˘ch 100 000 let. Obstarávání základních Ïi-

18

3 Pov‰imnûte si minulého ãasu – proces byl ukonãen (na rozdíl od Ïen).
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votních potfieb a oplodÀování samic patfiilo totiÏ k hlav-
ním funkcím samce jiÏ mnohem dfiíve – je‰tû pfied sa-
pientací lidského druhu. Proto jsou u nás tyto prapu-
dy tak hluboce zakofienûné.

Pro formování muÏské ãásti lidstva je v˘znamné také
to, Ïe se v komunitû (to znamená v bezprostfiedním
dlouhodobém sociálním kontaktu) zdrÏovali mini-
málnû. Vût‰inu ãasu trávili osamocenû na lovu (a to
i na lovu spoleãném), sbûru ãi obdûláváním pÛdy. So-
ciální zku‰enosti samcÛ jsou tedy velmi omezené a so-
ciální inteligence ãi schopnosti se nemohly nikdy vy-
vinout v takovém rozsahu jako u Ïen, které se cel˘ Ïivot
spoleãnû staraly o osadu, a to v nepfietrÏitém tûsném
sociálním styku.

Je velmi pravdûpodobné (a zajímavé), Ïe komunity
star‰ích druhÛ lidsk˘ch pfiedkÛ byly pfiirozenû gen-
derovû vyváÏené – samice druhu Ramapithecus zajis-
té také obstarávala obÏivu sbûrem nebo samice dru-
hu Australopithecus bezesporu byla samci pfii lovu
rovnocennou partnerkou.4

4 Odtud pozÛstatky tûchto schopností projevujících se dodnes u vás.
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Kompetence
O tom, co umíme a proã to umíme.
A taky o tom, Ïe pofiádnû umíme kaÏd˘ nûco jiného.

O rolích
Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe jiÏ velmi dávno se sociál-
ní prostfiedí muÏe a Ïeny znaãnû diferencovalo, a to
i kdyÏ pocházeli ze stejného kmene. Pfiirozená selek-

20
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ce a evoluce pak u jedincÛ rÛzného pohlaví posilova-
la rÛzné dispozice. Pokud si vzpomenete na dûjepis zá-
kladní ‰koly, jistû se vám vybaví, jak nás uãili, Ïe pra-
muÏi se zab˘vali obstaráváním jelenÛ a praÏeny ohnûm
a dûtmi. V podstatû to je pravda. JenÏe asi málokoho
tehdy napadaly otázky typu: A ãí to byl oheÀ? Jak se
k nûmu ta Ïena dostala? âí to byly dûti? Mûly v‰echny
Ïeny dûti, nebo to bylo privilegium? Dostaly najíst
v‰echny Ïeny, kdyÏ se muÏi vrátili z lovu? Ulovil kaÏd˘
muÏ nûco? Co se stalo s tûmi, co nic neulovili? Co se
stalo s tûmi, ktefií nemûli dûti?

Pfiedstavme si Ïenu (budu jí fiíkat Eva), která Ïije
v kmeni poblíÏ Stfiedozemního mofie asi pfied 70 000 le-
ty. Je mladá, docela pohledná a právû pfiichází do ob-
dobí plodnosti. Souãasnû s ní Ïije v kmeni dal‰ích pût
dívek/Ïen obdobnû tûlesnû vybaven˘ch a pfiibliÏnû stej-
ného vûku; jedna z nich je velmi krásná. Eva je zatím
v péãi otce (matka zemfiela pfied dvûma lety), stará se
o mlad‰í sourozence, ale zanedlouho bude rodinû na
obtíÏ a dobfie ví, Ïe se bude muset jiÏ brzy „postarat
sama o sebe“. V kmeni Ïijí dva mladí, velmi schopní
a úspû‰ní muÏi v plné síle, ktefií zatím nezplodili po-
tomka, ale mají jiÏ velk˘ zájem. Jeden je synem náãel-
níka a ten druh˘ (budu mu fiíkat Adam) má otce, kte-
r˘ je také velmi úspû‰n˘ – postavil velkou ch˘‰i, vlastní
mnoho zbraní a jiného cenného majetku, zkrátka vede
se jim velmi dobfie.

Eva se rozhodla, Ïe získá Adama (pro zaãátek). Na
základû pfiede‰lého dlouhodobého pozorování vztahÛ
v komunitû a vrozené vnímavosti po matce získává po-
drobn˘ pfiehled o pomûrech rodin sv˘ch pûti sokyÀ.
DokáÏe pfiedjímat jejich aktivity, které by mohly ohro-
zit dosaÏení jejího cíle. Nejvût‰í nebezpeãí hrozí od
krasavice, která dokáÏe omámit muÏe bez vynaloÏení
vût‰ího úsilí. V této vûci pfiijme dvû opatfiení:

21
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1. cílevûdomû pracuje na zkrá‰lení svého tûla (a pro-
toÏe je velmi schopná, vymyslí nov˘ zpÛsob zdobe-
ní kÛÏe a nov˘ zpÛsob úpravy vlasÛ – stává se velmi
atraktivní);

2. pfiipraví dÛmyslnou lest, kterou se krasavice pfied
Adamem zásadnû znemoÏní, navíc to dokáÏe s vy-
uÏitím spolupÛsobení dal‰ích mlad˘ch Ïen, a to tak,
Ïe ony intriku ani neprohlédnou. Pouze díky sv˘m
mimofiádn˘m schopnostem Adama získává.

UÏívá bohatství, které se díky její motivaãní ãinnos-
ti a jeho schopnostem zdárnû zvût‰uje. Poãne s Ada-
mem dvû dûti (a dvû se synem náãelníka). Adam je
‰Èastn˘ (neví to). NáãelníkÛv syn sdílí ch˘‰i s krasavi-
cí, která uÏ dávno – po útoku vlka – krasavicí není.
Zdánlivû se jedná o idylu. JenÏe ve skuteãnosti je tato
situace udrÏována mimofiádnou sociální obratností Evy
(diplomacie, plánování, taktika, nepfietrÏitá ostraÏitost,
vyuÏívání pfiíleÏitostí, eliminace rizik, motivaãní jed-
nání a tak dále).

Po del‰ím období hojnosti nastává krize. Náãelník
umírá. Komunita je vydû‰ena. NáãelníkÛv syn pouze
s jedním potomkem a zmen‰ujícími se statky neposky-
tuje dostateãnou záruku, Ïe tûÏké období kmen pod
jeho vedením pfieÏije. Eva rozeznává a vyuÏívá ideální
pfiíleÏitost a motivuje Adama, aby se o viklající se ná-
ãelnick˘ stolec ucházel. Adam posílen˘ dÛvûrou, láskou
a podporou své Ïeny v souboji vítûzí a náãelníkÛv syn
umírá (cherchez la femme5). Adam je nov˘m náãelní-

22

5 Okfiídlené rãení o rozhodujícím vlivu Ïeny na ve‰keré dûní pochází z kni-
hy Alexandra Dumase star‰ího PafiíÏ‰tí Mohykáni (1854): Il y a une femme
dans toute les affaires; aussitôt qu’on me fait un rapport, je dis: ‚Cherchez la fem-
me‘. „Ve v‰ech záleÏitostech je nûjaká Ïena; jen co mi podají zprávu, fií-
kám: ‚Hledejte Ïenu‘.“
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kem a Eva paní náãelníkovou. Jejich bohatství se v je-
diném okamÏiku témûfi zdvojnásobí. Îena poraÏené-
ho je zapuzena; Adam s Evou se ujímají jejího dítûte
a zplodí je‰tû dal‰í tfii svoje a sv˘mi mimofiádn˘mi schop-
nostmi vedou svÛj kmen k budoucí prosperitû. Jejich
dûti jsou nejÏádanûj‰í partnefii pro ty nejlep‰í jedince
opaãného pohlaví, a to nejen vlastního kmene. Jejich
genetická stopa se ‰ífií geometrickou fiadou, stává se
nesmrtelnou a dále uÏ se bude jen zdokonalovat.

Eva dosáhla obrovského úspûchu, aniÏ by kdy sama
pouÏila násilí, vlastnû moÏná nemusela pouÏít ani kfii-
vého slova. Právû naopak – její zbraní byla síla ducha,
mimofiádná sociální inteligence, cílevûdomost, diplo-
macie, peãlivost, jemnost, laskavost, vnímavost, vlíd-
nost, láska, oddanost, nûha. Zcela jistû byla v komu-
nitû v‰eobecnû oblíbena a vroucnû milována nejedním
muÏem vãetnû toho svého.

Toto je princip pfieÏití a potaÏmo v˘sledkem evolu-
ce Ïen. Není koufie bez ohnû nebo chcete-li – nic se
nedûje bez pfiíãiny – to, Ïe dnes máte vyvinutûj‰í sociál-
ní inteligenci a vnímavost, je prostû jen tím, Ïe byste
bez tûchto schopností v dávné minulosti nemohly vÛ-
bec pfieÏít a va‰e dûdiãná informace pochází právû od
tûch nejschopnûj‰ích prapfiedkyÀ.

Adam dosáhl obrovského sociálního úspûchu, aniÏ
by kdy sám o tom musel nûjak moc pfiem˘‰let. Právû
naopak – staãilo mu, aby vyuÏil svoji mimofiádnou sílu,
aby mûl kreativní systematické my‰lení, aby dokázal
technicky plánovat a své plány efektivnû realizovat, sta-
ãila mu vytrvalost, odvaha, ctiÏádost, sebevûdomí, od-
hodlanost, rozhodnost, zruãnost a hlavnû houf blíz-
k˘ch, ktefií ho potfiebují a pro které to v‰echno chce
dûlat, z nich pfiedev‰ím milovaná Ïena. Tedy… ne Ïe
by se na jinou nikdy nepodíval (je‰tû pfied útokem vlka
ob‰Èastnil a obtûÏkal krasavici).

23
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Máme tedy jiÏ jasno v pfiirozen˘ch prarolích muÏe
a Ïeny? Dovolte jen krátké shrnutí. Îena setrvává ve
skupinû permanentnû, a to rozvíjí její sociální schop-
nosti.6 Stejnû jako dfiíve, tak i dnes, prosazujete své
zájmy bez vyuÏití síly (kterou nedisponujete), uÏíváte
strategii, taktiku a manipulaci; orientujete se na men-
tální a citovou stránku osobnosti partnera ãi protiv-
níka. Jemn˘mi prostfiedky se snaÏíte dosáhnout toho,
aby rozhodující ãi v˘znamní ãlenové komunity jedna-
li v souladu s va‰imi zájmy.

MuÏ pob˘vá v komunitû jen po velmi krátkou dobu
mezi lovy. Sociální schopnosti se tedy nemohou roz-
víjet v rozsahu srovnatelném se Ïenou. Sv˘ch zájmÛ do-
sahuje pfiedev‰ím silou, plánováním, technick˘m a sys-
tematick˘m my‰lením, logikou, poznáváním zákonÛ
pfiírody, zruãností a dal‰ími fyzick˘mi dovednostmi.

O dispozicích
Co nám tedy pfiineslo uplynul˘ch 100 000 let diferen-
cované evoluce muÏe a Ïeny? Zamûfiím se nyní pouze
na vûci t˘kající se vztahu mezi námi, protoÏe TY jsou
pfiedmûtem na‰eho hloubání. Vztahy mezi lidmi jsou
problematikou veskrze sociální; a jak jsme se jiÏ do-
zvûdûli, v této oblasti jsou Ïeny podstatnû lépe vyba-
veny neÏ muÏi. Teprve moderní civilizace zaãleÀuje
muÏe do komunity (do sociálního prostfiedí) ve stej-
né mífie jako Ïenu. Zde mám na mysli starovûké vyspû-
lé civilizace (Egypt, helénské období, antika, âína)
a u nás pak poãátky feudalismu. Vût‰í mobilita zboÏí

24

6 A nejen to – také se souãasnû odli‰nû vyvíjejí va‰e smysly a rÛzné jiné fy-
zické schopnosti ãi dispozice – napfiíklad jemnûj‰í ãich, periferní vidûní,
dlouhá, hustá a pevná srst na hlavû a podobnû – které jsou dÛleÏité pro
zvládnutí zastávan˘ch rolí, pfiedev‰ím péãe o mláìata.
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