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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Prorocký sen
Bieleho tesáka
Okolo psov a otázky kedy a prečo si ich človek domesti koval,
sa skutočne vážne polemi ky nevedú. Všetko sa zdá byť
jasné.

.ľ

udia, ktorých iní ľudia nazývajú biológmi, evolučnými biológmi, etológmi či evolučnými antropológmi, si zrátali dve a dve
a vymysleli príbeh o pradávnom lovcovi a zberačovi, ktorý našiel
opustené pravĺča a zobral ho domov svojim pradeťom na hranie
(s alternatívnou myšlienkou na jeho zjedenie). Vĺča začalo všade behať za deťmi a tie si ho už potom nedali. Vĺča sa totiž narodilo
s vrodenými predpokladmi komunikovať a priateliť sa, lebo vlci
žili v takých istých svorkách ako vtedy ľudia. Deti iných pralovcov
závideli a domŕzali, až kým im ich oteckovia tiež nesplašili vĺčatá.
Vĺčatá vyrástli a praľudia pochopili, že taký krotký vlk je pre ľudskú svorku viac než užitočný. Má lepší nos, lepší sluch a vôbec
rôzne prednosti. A stále sa chce hrať. Veľký biológ Konrad Lorenz
si pôvodne myslel, že ten príbeh sa týkal prašakalov, a nie pravlkov, neskôr si však názor upravil. Toľko teória – samozrejme, že
pyšne antropocentrická a vonkoncom nesprávna. Príbeh sa totiž
odohral celkom inak.
Vodca jednej mocnej pravlčej svorky, hovorme mu Biely tesák,
aby sme si uctili aj Jacka Londona, chodil už dlho pozorovať malú
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ľudskú svorku, ktorá migrovala, lovila a zberala na jeho teritóriu.
Neboli to bohvieakí lovci, často neulovili vôbec nič, a tak zberali
do svojich škŕkajúcich žalúdkov rôzne plody a podobne. Obživu
vlkom teda príliš neuberali a Biely tesák preto vôbec neuvažoval o ich
vyhnaní. Jesť sa dali, aj sa ľahko lovili, lebo utekali veľmi pomaly, ale
v porovnaní s inou zverou to teda nebola žiadna pochúťka. Biely
tesák si však všimol niečo iné – praľudia boli veľmi vynachádzaví.
Ani vlci nie sú sprostí, dumal Biely tesák, ale takí koumáci ako
praľudia nie sú. A nemajú ruky. Také ruky, hoci pokiaľ ide o pazúry nič mimoriadne, dokážu naozaj všeličo. A Biely tesák začal mať
vidiny. A začal o nich iným pravlkom rozprávať. A čoraz viac pravlkov ho chodilo počúvať.
„Mal som sen,“ zavyl v jeden večer, keď sa okolo neho zhromaždili pravlci zo široka-ďaleka. „Mal som sen, že už nebudeme musieť hladovať počas krutých zím, keď je málo zvere. Mal som sen,
že si skrotíme ľudí a tí nám budú slúžiť. Nenechajte sa pomýliť
tým, že sú slabí a bezmocní, lebo som mal sen. Nebudú slabí a bude ich viac ako antilop na savanách. Nebudú slabí a ovládnu zem.
A my si ich skrotíme. Budú sa o nás starať. Mal som sen, že väčšina
z nás bude mať svojho človeka, a niektorí aj celú rodinu. Mal som
sen, že nám budú zháňať obživu, budú sa starať o naše kožuchy,
budú nás zbavovať bĺch, budú nás kúpať, budú nám nosiť hračky,
dokonca budú s nami spať v posteli. A založia továrne len na to,
aby vyrábali pre nás žrádlo. A budú o nás písať básne.“ Všetci vlci
pozerali na Bieleho tesáka v nemom úžase, papule otvorené, ale
jeho hlas bol čoraz mocnejší: „Choďte a posielajte svoje vĺčatá,
aby sa k ľuďom nenápadne pridávali. Choďte, lebo náš čas prišiel.“ Tak chvíľu v extáze zavýjali a potom sa rozišli s plánom v srdciach. „A povedzte to aj koňom,“ počuli ešte z diaľky Bieleho tesáka. Niektorí nepočuli dobre a vykrámili to aj kravám, sviniam a sliepkam.
Ľudia počuli v ten večer vyť nezvyčajne veľa vlkov a pritiahli sa
z
v úzkosti bližšie k ohňu.

