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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 evolucí) láskou, duchem a dÛvtipem, jeÏ mu umoÏÀuje
nejen pﬁeÏít, ale také si na tomto svûtû uÏít trochu potû‰ení du‰e, coÏ je vlastnû smyslem Ïivota… Ne, nedûste se, nezabﬁednu zde do rozsáhlé filozofické úvahy
o smyslu bytí. Potﬁebuji si jen (pro následné argumentace) 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
výskytu
[roky]

Název předka

Schopnosti

50 mil.

hominoid

první prokazatelní předkové
člověka v přímé linii

15 mil.

Ramapithecus

sběrač

350–380

2–3 mil.

Australopithecus

kamenné a kostěné nástroje,
spolupráce při lovu

400–600

nejstarší představitel typu
Homo, život v tlupách,
dorozumívání posunky a skřeky,
využívání ohně, ruka schopná
používat nástroje; obydlí –
přístřeší z větví, převisy skal

750

1,5–2 mil. Homo habilis
(člověk zručný)

Objem
mozkovny
[cm3]

1,5 mil.–
500 tis.

Homo erectus
výroba zbraní k lovu – lov byl
(člověk vzpřímený) kolektivní, příbytky již
vypracovanější (kůže, paroží…),
stěhování za potravou,
vznik kultury

780–
1225

400 tis.

Homo sapiens
(člověk rozumný)

vytváření rodů, jednoduchá řeč, 1280
barevná dekorace těla,
specializace lovu na určité druhy
zvěře, účinnější zbraně

100 tis.

Homo sapiens
sapiens

abstraktní myšlení, artikulovaná 1400–
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.
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Antropologové vymysleli, Ïe v prÛbûhu té spousty
pﬁedcházejících tisíciletí z nás udûlaly ãlovûka dva procesy – hominizace a sapientace. Hominizace znamená
„polid‰tûní“ – jde pﬁedev‰ím o tûlesné zmûny, které nastaly se zmûnou Ïivotního prostﬁedí a/nebo Ïivotního stylu (vzpﬁímení postavy, prodlouÏení dolní konãetiny, uvolnûní rukou apod.). A sapientace je prostû
„zmoudﬁení“. Doufám ale, Ïe tûch zlid‰Èovacích procesÛ snad bylo více. Nejsem si totiÏ jist˘, jestli vÛbec lze
do nûkterého z tûchto dvou procesÛ zaﬁadit tﬁeba právû v˘voj sociálních vztahÛ mezi muÏem a Ïenou?
Hledal jsem nûjakou struãnou, v˘stiÏnou definici ãlovûka, která by nám mohla v nastavení poãátku na‰í existence trochu pomoci. Myslím, Ïe jsem uspûl – tato
z Wikipedie je docela vhodná: âlovûk se vyznaãuje vertikálním drÏením tûla, schopností mluvit a inteligencí; je
bytostí, která si uvûdomuje sebe sama, a to i v du‰evním rozmûru, 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 kterého ale zﬁejmû je‰tû neprokáÏeme uvûdomûní si svého du‰evního rozmûru a vnímání vlastní historie. Dále
je Homo sapiens; jsem pﬁesvûdãen, Ïe u tohoto v˘vojového 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 principu 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 zhruba 5 500 generací.
VraÈme se tedy o 100 000 let zpátky, kdy jiÏ naplno
funguje v lidském bytí sociální aspekt. Nutno podotknout, Ïe nejsme v bodû nula – také sem jsme museli dospût urãit˘m v˘vojem. Ale teì jiÏ máme nastave15
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ny sociální systémy a pracujeme na jejich zdokonalení. 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 jeden 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 neutuchající 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 dispozicemi pﬁedá svoji genetickou informaci dále. Probíhá pﬁirozená selekce. Ti, kteﬁí ony pﬁedpoklady nemají, 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 evolucí) krásou a jemností tûla, citlivostí smyslÛ; navíc i silou 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?
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 naplat – 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 zabezpeãena a povije zdravé a silné potomstvo.
Evoluce se tak postarala o vytvoﬁení archetypu jedince (muÏe), kter˘ je pro Ïenu pﬁitaÏliv˘ – nejenom
muskulatura a zdraví zajistí úspûch, ale i inteligence,
odhodlání ãi nutkání pﬁekonávat pﬁekáÏky. S tím pﬁichází k˘Ïené bohatství a jistota pﬁeÏití. A nezapomínejme, 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, sociální inteligence, vnímavost, strategické, taktické a diplomatické nadání. Pﬁedstavte si ten obrovsk˘ rozsah
sociálních aktivit, které byla Ïena nucena permanentnû vykonávat – nejde pouze o ulovení chlapa, je také
nutno si ho udrÏet, to znamená odráÏet nájezdy sokyÀ a peãovat o své tûlo – krásu a zdraví. Pﬁi tom se musela starat o potomky a o pﬁíbytek ãi osadu. Vycházet
korektnû s ostatními samicemi v permanentním kaÏdodenním styku, získat mezi nimi v˘znamné sociální

Rozsah poÏadavkÛ praÏen na pramuÏe konfrontujte, prosím, s poÏadavky pramuÏe na praÏenu v ãlánku O pramuÏích.

2
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postavení a vÛbec nepﬁetrÏitû sledovat sociální dûní
v komunitû – intriky, hádky, vztahy, sblíÏení, partnerství, 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 dovednostech zdokonaluje jiÏ nejménû 100 000 let, tedy 5 500
generací.

O pramužích
MuÏ obdaﬁen jest Bohem (nebo prozﬁetelností ãi evolucí) krásou a silou tûla, navíc i silou mysli, pronikavou
kreativní inteligencí, ostraÏitostí, rozhodností, ctiÏádostí, soutûÏivostí, dynamiãností, strategick˘m, taktick˘m, technick˘m, systematick˘m a analytick˘m nadáním. CoÏ souhrnnû oznaãím zbranûmi tûÏkého kalibru.
To, Ïe tﬁímáme tak mocné zbranû, není jistû samoúãelné 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 potomstvo, musel b˘t schopen sv˘m dÛvtipem a hlavnû
silou zajistit základní Ïivotní potﬁeby a také okouzlit
a oplodnit krásnou (tedy zdravou, pﬁitaÏlivou a mladou) 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-

3
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votních potﬁeb a oplodÀování samic patﬁilo totiÏ k hlavním funkcím samce jiÏ mnohem dﬁíve – je‰tû pﬁed sapientací lidského druhu. Proto jsou u nás tyto prapudy 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 minimálnû. Vût‰inu ãasu trávili osamocenû na lovu (a to
i na lovu spoleãném), sbûru ãi obdûláváním pÛdy. Sociální zku‰enosti samcÛ jsou tedy velmi omezené a sociální inteligence ãi schopnosti se nemohly nikdy vyvinout 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 genderovû vyváÏené – samice druhu Ramapithecus zajisté také obstarávala obÏivu sbûrem nebo samice druhu Australopithecus bezesporu byla samci pﬁi lovu
rovnocennou partnerkou.4

4

Odtud pozÛstatky tûchto schopností projevujících se dodnes u vás.

