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Sama prasata již uměla číst a psát dokonale. Psi se 

naučili číst celkem dobře, ale neměli zájem o čtení 

čehokoli krom Sedmera přikázání. Koza Muriel umě-

la číst o něco lépe než psi a někdy po večerech před-

čítala ostatním z cárů novin, které našla na smetišti. 

Benjamín uměl číst stejně dobře jako kterékoli prase, 

ale vůbec tuto schopnost neuplatňoval. Jak řekl, po 

jeho soudu tu nic za čtení nestojí. Jetelka se naučila 

celou abecedu, ale nedokázala už z písmenek posklá-

dat slova. Boxer se nedokázal dostat za písmeno D. 

Vždycky svým mohutným kopytem načrtl v prachu 

A, B, C, D a pak zíral na písmena se sklopenýma 

ušima, někdy potřásal pramínkem hřívy nad čelem 

a snažil se ze všech sil vzpomenout si, co má přijít 

pak – a pokaždé bezúspěšně. Několikrát se skutečně 

naučil E, F, G, H, jenže tou dobou se vždy přišlo na to, 

že zapomněl A, B, C a D. Nakonec se rozhodl spokojit 

s prvními čtyřmi písmeny a jednou dvakrát denně je 

vždy napsal, aby si osvěžil paměť. Mollie se odmítla 

naučit jakákoli další písmena krom těch pěti, z nichž 

se skládalo její jméno. Ta velmi úhledně poskládala 

z ulámaných větviček, ozdobila je jednou či dvěma 

květinami a pak je obcházela a kochala se jimi.

Žádná jiná zvířata na statku se nedostala za pís-

meno A. Časem se rovněž přišlo na to, že hloupější 

zvířata, například ovce, slepice a kachny, se nedoká-

žou naučit Sedmero přikázání zpaměti. Po dlouhém 

přemýšlení Sněhulák vyhlásil, že Sedmero přikázá-

ní vlastně lze zestručnit na jedinou zásadu, a sice: 

„Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné.“ Tahle věta po-

dle něj shrnovala klíčový princip animalismu. Jakmi-

le si ji jeden vnitřně osvojí, bude před působením lidí 

v bezpečí.  Ptáci se zpočátku stavěli proti, neboť jim 

připadalo, že mají rovněž dvě nohy, ale Sněhulák 

jim dokázal, že to není pravda.

„Ptačí křídla, soudruzi,“ namítl, „slouží k lokomo-

ci, nikoli manipulaci. Měla by se tudíž pokládat za 

nohy. Charakteristickým rysem člověka je ruka, ná-

stroj, jímž páchá veškeré zlo.“ Ptáci nerozuměli Sně-

hulákovým slovům s latinským základem, ale přijali 

jeho vysvětlení a všechna prostá zvířata se pustila do 

práce, aby se naučila novou zásadu nazpaměť.  ČTYŘI 

NOHY DOBRÉ, DVĚ NOHY ŠPATNÉ napsali na zad-

ní stěnu stodoly, nad Sedmero přikázání a velkými 

písmeny. Jakmile se to ovce naučily nazpaměť, velmi 

se jim ta zásada zalíbila, a když ležely na louce, čas-

to všechny začaly bečet „Čtyři nohy dobré, dvě nohy 

špatné! Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné!“, což jim 

vydrželo celé hodiny a nikdy je to neomrzelo.

Napoleona Sněhulákovy výbory vůbec nezajíma-

ly. Prohlásil, že výchova mládeže je důležitější než co-

koli, co se dá udělat pro již dospělá zvířata. Shodou 

okolností měly Jessie a Ladoňka krátce po senoseči 

mladé, dohromady devět statných štěňat. Jen co je 

odstavily, Napoleon je jejich matkám odebral s tím, 

že od nynějška bude za jejich výchovu odpovídat on. 


