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Prvá kapitola

K de bolo tam bolo, bola raz jedna veľmi zaujímavá 

kolónia zvieratiek, ktoré ľudia nazývajú surikaty. Žili 

na púšti Kalahari, v horúcom a suchom páse krajiny na juhu 

afrického kontinentu.
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Na prvý pohľad vyzeral kúsok krajiny, ktorý obývali suri-

katy, ako všetky ostatné oblasti naokolo. Ich predkom sa 

však vďaka chytrosti, šikovnosti, tvrdej práci a štipky šťastia 

podarilo nájsť miesto, ktoré bolo celkom iné ako tie ostatné. 

Požiar pred ich príchodom vyčistil zem a vytvoril takmer 

dokonalé prostredie pre život. Takisto odplašil mnohé dravce 

a bolo tu veľa potravy, ktorá pozostávala hlavne zo škorpió-

nov, chrumkavého hmyzu, červíkov, vajec a z času na čas sa 

našlo aj nejaké ovocie.
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Kolónia bola založená asi tuctom surikát a neskôr sa 

rozrástla až na stopäťdesiat jedincov, čo je úctyhodná a zďale-

ka nie typická veľkosť. Surikaty mávajú zvyčajne mláďatá 

dva až štyrikrát do roka, pričom každý vrh tvorí tri až päť 

mláďat. Ak si to spočítate – rozdiel medzi dvoma a štyr-

mi razmi do roka a tromi až piatimi mláďatami v každom 

vrhu je... nuž povedzme, že vhodné podmienky prispievajú 

k rozrastaniu kolónie.

Žiadna z týchto podmienok však nie je natoľko dôležitá 

ako správne fungovanie kolónie, čo, ako ste si asi domysleli, 

bolo s rozrastajúcou sa kolóniu stále ťažšie a ťažšie. Táto 

skupina sa však veľmi dobre naučila postarať sa sama o seba – 

čo je jeden z dôvodov, prečo je ich príbeh taký zaujímavý.

Poslednú jar pršalo dostatočne. Vedeli si pomerne ľahko 

nájsť potravu. Občas sa vyskytli drobné prekážky, ale celkove 

sa im darilo veľmi dobre. Každý z nich mal svoje miesto 

a pokiaľ robili veci tak, ako sa zvyčajne v kolónii robievali, 

a vyhýbali sa problémom, všetko išlo ako po masle.

Môže sa niečo také zmeniť? „Samozrejme,“ povedal by 

takmer každý. „Zmena je súčasťou života. Obdobia sucha 

striedajú obdobia dažďa. Niekedy sa nás snažia dostať 



12 |  JOHN KOTTER A HOLGER R ATHGEBER

jastraby, inokedy hady. Vieme však, ako sa s tým vyrov-

nať. Možno sa to niekedy nezdá, ale máme spôsoby, vďaka 

ktorým vieme vyriešiť tieto problémy fakt dobre, ďakujeme 

za opýtanie.“
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Vynaliezavá Nadia

Nadia bola bystrou, dobrodružnou a energickou členkou 

kolónie. Bola veľmi spoločenská a jej nadšenie bolo nákaz-

livé, hlavne pre malé surikaty, ktoré ju takmer všade nasle-

dovali. Väčšinou to považovala za zábavné – aj keď, ako by 

sa dalo očakávať, občas ju to otravovalo.
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Keď sa Nadia jedného dňa dopočula, že ju chce na obed 

vidieť Vodca rodiny, mala, pochopiteľne, trochu obavy. 

Takmer nikdy sa s ňou nechcel stretnúť osamote.

Porozprávala sa s priateľmi. Vedia, prečo ju chce vidieť? 

Jeden z nich to vedel. Nadia sa dozvedela, že o nej uvažovali 

ako o Veľkej sestre v rámci vrhu, ktorý mal čoskoro opustiť 

svoju noru.

Keď sa nad tým Nadia zamyslela, uvedomila si, že by 

túto rolu veľmi chcela dostať. Najskôr však musela uspieť 

v rozhovore s Vodcom rodiny, ktorý rozhodoval o funkcii 

každého člena skupiny.

Na stretnutie prišla skôr, a tak sa posadila a nechala 

myšlienky voľne plynúť.

„Ty si Nadia, však?“ prebral ju hlas Vodcu zo zamyslenia. 

Všetci o ňom vedeli, že je tvrdý, ale férový. „Chcem ti položiť 

niekoľko otázok,“ začal. „Po prvé...“.

Nadia poznala správne odpovede a podala ich s dostatoč-

ným sebavedomím, ktoré zakrylo jej prirodzenú nervozitu. 

Test pre ňu vôbec nebol ťažký, pretože sa tak či onak učila 

všetky odpovede už odkedy bola mláďaťom. Nie všetky 

odpovede jej dávali zmysel, ale uvedomovala si, že ak chce 
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dostať túto rolu, tak nie je vhodný čas na rozvíjanie filozo-

fickej debaty o správnom riadení kolónie.

Keď si bol šéf dostatočne istý, že si Nadia uvedomuje 

zodpovednosť, položil jej očakávanú otázku: „Si ochotná 

zaručiť sa za to, že naučíš mláďatá všetko, čo potrebujú vedieť 

ako dospelí členovia kolónie, a že ich budeš chrániť, až kým 

sa o seba nedokážu postarať samy?“

Aby úspešne prešla testom, mala Nadia asi stotinku sekun-

dy na to, aby povedala: „Áno!“ A tak to urobila.

Zo stretnutia odchádzala nadšená, aj keď, pravdupove-

diac, nebola si úplne istá, aké budú jej úlohy v novej role. 

Trochu jej to robilo starosti, aj keď, opäť pravdupovediac, 

bystrá a energická surikata by si to nikdy nepriznala.


