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T

o nie jest ksiÈĝka o mnie. Jednak poniewaĝ dotyczy ona ego,
odpowiem na pytanie, którego pominiÚcie byïoby hipokryzjÈ.
Kim, do diabïa, jestem, aby pisaÊ coĂ takiego?
Moja historia nie ma duĝego znaczenia dla prezentowanych dalej
lekcji, ale chcÚ jÈ pokrótce przedstawiÊ w tym wstÚpie. DoĂwiadczyïem bowiem ego na kaĝdym z etapów mojego krótkiego ĝycia:
aspiracje, sukces, poraĝka i znów to samo, i wszystko od nowa.
Gdy miaïem 19 lat, wyczuwajÈc zaskakujÈce i przeïomowe moĝliwoĂci, zrezygnowaïem ze studiów. Mentorzy rywalizowali o mojÈ
uwagÚ i traktowali mnie jak swojego protegowanego. Postrzegany
jako wschodzÈca gwiazda, byïem tym dzieciakiem. Sukces przyszedï
szybko.
Gdy staïem siÚ najmïodszym dyrektorem w agencji promocji talentów w Beverly Hills, uczestniczyïem w podpisywaniu kontraktów
z wieloma popularnymi zespoïami rockowymi i pracowaïem z nimi.
Doradzaïem w temacie ksiÈĝek, które póěniej sprzedawaïy siÚ w milionach egzemplarzy i tworzyïy nowe gatunki literackie. W wieku
21 lat odpowiadaïem za strategiÚ firmy American Apparel, wówczas
jednej z najpopularniejszych marek modowych na Ăwiecie. Wkrótce
zostaïem dyrektorem ds. marketingu.
W wieku 25 lat opublikowaïem pierwszÈ ksiÈĝkÚ. Staïa siÚ ona
natychmiastowym, choÊ kontrowersyjnym bestsellerem. Na okïadce
dominowaïa moja twarz. Pewne studio zarezerwowaïo sobie prawo
do nakrÚcenia serialu telewizyjnego o moim ĝyciu. W ciÈgu kilku
nastÚpnych lat wpadïem w wiele puïapek sukcesu takich jak:
11

Kup książkę

Poleć książkę

EGO TO TWÓJ WRÓG

wpïywy, publiczne wystÚpy, obecnoĂÊ w prasie, zasoby, pieniÈdze,
a nawet trochÚ sïawy. Póěniej na podstawie tych aktywów zbudowaïem odnoszÈcÈ sukcesy firmÚ, gdzie pracowaïem ze znanymi i hojnymi klientami oraz wykonywaïem obowiÈzki, dziÚki którym zapraszano mnie na konferencje i ciekawe imprezy.
Wraz z sukcesami pojawiïa siÚ pokusa opowiadania historyjek,
koloryzowania, pomijania uĂmiechów losu i dodawania do tego
wszystkiego mitologii. Mam tu na myĂli godnÈ Herkulesa walkÚ
o wielkoĂÊ wbrew wszelkiemu prawdopodobieñstwu: spanie na podïodze, odrzucenie przez rodziców, cierpienie z powodu ambicji.
Przez tego typu opowiadanie ostatecznie zaczynasz utoĝsamiaÊ siÚ
z wïasnym talentem, a twojÈ wartoĂÊ wyznaczajÈ osiÈgniÚcia.
Jednak takie historie nigdy nie sÈ szczere ani pomocne. W tym,
co tu piszÚ, opuĂciïem wiele rzeczy. Wygodnie pominÈïem stres i pokusy. Bolesne upadki i bïÚdy — wszystkie bïÚdy — pozostawiïem
na zapleczu, wybierajÈc atrakcyjniejsze wydarzenia. SÈ momenty,
o których mówiÚ niechÚtnie: publiczne upokorzenie przez osobÚ,
którÈ podziwiaïem, co wstrzÈsnÚïo mnÈ do tego stopnia, ĝe trafiïem
póěniej na pogotowie; dzieñ, w którym straciïem panowanie nad
sobÈ, wszedïem do gabinetu szefa i powiedziaïem, ĝe nie mogÚ juĝ
tego znieĂÊ i wracam do szkoïy (i mówiïem to na powaĝnie); ulotny
charakter sïawy autora bestsellera i to, jak krótko moja ksiÈĝka nim
byïa (przez tydzieñ); spotkanie z czytelnikami, na którym pojawiïa
siÚ jedna osoba; rozpad zaïoĝonej przeze mnie firmy i koniecznoĂÊ
jej odbudowania, co zdarzyïo mi siÚ dwukrotnie. To tylko niektóre
chwile, które zostaïy zrÚcznie ocenzurowane.
Ten bardziej kompletny obraz to nadal tylko wycinek z ĝycia,
ale widoczne sÈ w nim duĝo waĝniejsze kwestie — przynajmniej
w kontekĂcie tej ksiÈĝki. Chodzi tu o ambicjÚ, osiÈgniÚcia i przeciwnoĂci.
Nie wierzÚ w objawienia ani w jeden jedyny moment, który
zmienia czïowieka. Takich chwil jest wiele. W okresie ok. szeĂciu
miesiÚcy w 2014 r. przytrafiïa mi siÚ caïa seria takich momentów.
Najpierw American Apparel, firma, w której wykonaïem duĝÈ
czÚĂÊ najlepszej pracy, znalazïa siÚ na skraju bankructwa z setkami
milionów dolarów dïugu. Staïa siÚ tylko cieniem z czasów dawnej
ĂwietnoĂci. Jej zaïoĝyciel, którego juĝ jako mïody czïowiek gorÈco
podziwiaïem, zostaï bezceremonialnie zwolniony przez wïasno12
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rÚcznie wybrany zarzÈd i skoñczyï, ĂpiÈc na kanapie u przyjaciela.
Póěniej agencja promocji talentów, w której siÚ wybiïem, teĝ wpadïa w kïopoty. Zostaïa pozwana przez klientów, którym byïa winna duĝÈ sumÚ. W tym samym czasie jeden z moich mentorów wycofaï siÚ z firmy i nasza relacja siÚ skoñczyïa.
To byli ludzie, wokóï których zbudowaïem swoje ĝycie. Ludzie,
których podziwiaïem i od których siÚ uczyïem. Ich stabilnoĂÊ —
finansowa, emocjonalna, psychologiczna — nie tylko byïa czymĂ,
co przyjmowaïem za pewnik. Byïa ona centralnym punktem mojego istnienia i poczucia wartoĂci. A jednak widziaïem, jak wszyscy
oni jeden po drugim siÚ zaïamujÈ.
Sytuacja siÚ zmieniïa lub przynajmniej takie miaïem wraĝenie.
Droga od pragnienia zostania kimĂ przez caïe ĝycie do zdania sobie sprawy, ĝe nigdy nie chcÚ staÊ siÚ kimĂ takim, to cios, na który
nie sposób siÚ przygotowaÊ.
TrudnoĂci dotknÚïy takĝe mnie. Dokïadnie w czasie, w którym
najmniej mogïem sobie na to pozwoliÊ, zaczÚïy wychodziÊ na jaw
problemy zaniedbywane przeze mnie w ĝyciu.
Mimo sukcesów znów znalazïem siÚ w mieĂcie, w którym zaczynaïem, zestresowany i przepracowany, po oddaniu duĝej czÚĂci ciÚĝko zdobytej wolnoĂci, poniewaĝ nie potrafiïem odmówiÊ pieniÈdzom
i ekscytacji zwiÈzanej z powaĝnymi kryzysami. Byïem tak spiÚty, ĝe
najdrobniejsze zakïócenie doprowadzaïo mnie do niepowstrzymanych wybuchów wĂciekïoĂci. Praca, która zawsze przychodziïa mi
ïatwo, staïa siÚ mÚczarniÈ. Moja wiara w siebie i innych ludzi podupadïa, podobnie jak jakoĂÊ mojego ĝycia.
PamiÚtam, jak pewnego dnia po tygodniach w trasie wróciïem
do domu i doznaïem ataku paniki, poniewaĝ sieÊ wi-fi nie dziaïaïa.
JeĂli nie wyĂlÚ tych e-maili, jeĂli nie wyĂlÚ tych e-maili, jeĂli nie wyĂlÚ
tych e-maili, jeĂli nie wyĂlÚ tych e-maili…
Wydaje ci siÚ, ĝe robisz to, co powinieneĂ. Spoïeczeñstwo ciÚ za
to wynagradza. Póěniej jednak widzisz, jak twoja przyszïa ĝona ciÚ
opuszcza, poniewaĝ nie jesteĂ juĝ tym samym czïowiekiem co wczeĂniej.
Jak mogïo do tego dojĂÊ? Czy naprawdÚ jednego dnia moĝesz
mieÊ wraĝenie, ĝe stoisz na ramionach olbrzymów, a nastÚpnego
starasz siÚ wygrzebaÊ z rumowiska powstaïego w wyniku wielu wybuchów i próbujesz uratowaÊ coĂ z ruin?
13
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KorzyĂÊ z tego byïa taka, ĝe musiaïem pogodziÊ siÚ z faktem
bycia pracoholikiem. Nie w sensie: „Och, on po prostu za duĝo
pracuje” lub: „Zrelaksuj siÚ i nie przejmuj siÚ tym”, ale raczej: „JeĂli
siÚ nie wykÈpie i nie zacznie spotykaÊ z luděmi, umrze mïodo”. Zrozumiaïem, ĝe napÚd i przymus, które pozwoliïy mi tak szybko odnieĂÊ sukces, majÈ swojÈ cenÚ, zapïaconÈ teĝ przez wielu innych.
Waĝna byïa nie tyle iloĂÊ pracy, ile jej przesadne znaczenie w mojej
wizji siebie. Byïem tak beznadziejnie uwiÚziony we wïasnej gïowie,
ĝe staïem siÚ niewolnikiem wïasnych myĂli. Efektem byïo bïÚdne
koïo bólu i frustracji. Musiaïem odkryÊ, dlaczego tak siÚ staïo —
jeĂli chciaïem uniknÈÊ równie tragicznego zaïamania.
Przez dïugi czas jako badacz i autor studiowaïem historiÚ oraz
biznes. Podobnie jak we wszystkich obszarach dotyczÈcych ludzi,
tak i tu odpowiednio dïuga perspektywa pozwala dostrzec uniwersalne prawa. SÈ to tematy, które od dawna mnie fascynujÈ. Najwaĝniejszym z nich byïo ego.
Ego i jego wpïyw na ĝycie nie byïy dla mnie czymĂ nowym. Badania do tej ksiÈĝki rozpoczÈïem prawie rok przed opisanymi wczeĂniej
wydarzeniami. Jednak moje bolesne doĂwiadczenia z tego okresu
pozwoliïy mi spojrzeÊ na analizowane kwestie w nieosiÈgalny dla mnie
wczeĂniej sposób.
Zobaczyïem, ĝe negatywne skutki ego sÈ widoczne nie tylko we
mnie i na kartach historii, ale teĝ wĂród przyjacióï, klientów, wspóïpracowników, a takĝe wĂród najwyĝej postawionych osób z róĝnych
branĝ. Ego kosztowaïo podziwianych przeze mnie ludzi setki milionów dolarów i — podobnie jak w przypadku Syzyfa — odsuwaïo
ich od zrealizowania celów tuĝ przed ich osiÈgniÚciem. Na tym etapie
sam przynajmniej zobaczyïem, jak wyglÈda taki upadek.
Po kilku miesiÈcach od uĂwiadomienia problemu wytatuowaïem sobie na prawym przedramieniu napis EGO IS THE ENEMY,
czyli „EGO TO WRÓG”. Nie wiem, skÈd wziÈïem te sïowa; zapewne z jakiejĂ ksiÈĝki, którÈ czytaïem dawno temu. Natychmiast jednak
okazaïy siÚ one ěródïem ukojenia i ukierunkowania. Na lewym
ramieniu noszÚ napis o podobnie niejasnym pochodzeniu: THE
OBSTACLES IS THE WAY, czyli „PRZESZKODA JEST DROGk”.
Teraz kaĝdego dnia spoglÈdam na te dwa zwroty i posïugujÚ siÚ nimi
jak wskazówkami w trakcie podejmowania ĝyciowych decyzji. Nie
14
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mogÚ nie patrzyÊ na nie, gdy pïywam, medytujÚ, piszÚ, wychodzÚ
rano spod prysznica. Oba sÈ dla mnie przygotowaniem — i radÈ
— w wyborach wïaĂciwej drogi w prawie kaĝdej sytuacji, w jakiej
mogÚ siÚ znaleěÊ.
Napisaïem tÚ ksiÈĝkÚ nie dlatego, ĝe posiadïem jakÈĂ mÈdroĂÊ
i czujÚ siÚ uprawniony do jej gïoszenia, ale dlatego, ĝe chciaïbym
móc jÈ przeczytaÊ w krytycznych przeïomowych momentach wïasnego ĝycia — gdy sam, podobnie jak inne osoby, zostaïem wezwany do udzielenia odpowiedzi na najwaĝniejsze pytanie, jakie czïowiek moĝe sobie w ĝyciu zadaÊ: „Kim chcÚ byÊ?”. A takĝe: „JakÈ
ĂcieĝkÚ wybiorÚ (z ïac. quod vitae sectabor iter)?”.
Poniewaĝ odkryïem, ĝe sÈ to ponadczasowe i uniwersalne pytania, poza tym fragmentem (wstÚpem) staram siÚ korzystaÊ w ksiÈĝce
z filozofii i z historycznych przykïadów zamiast z wïasnego ĝycia.
KsiÈĝki historyczne peïne sÈ opowieĂci o owïadniÚtych obsesjÈ
genialnych wizjonerach, którzy zmienili Ăwiat za pomocÈ czystej,
niemal niezrozumiaïej siïy. Odkryïem jednak, ĝe jeĂli siÚ temu dokïadniej przyjrzeÊ, historiÚ tworzÈ teĝ jednostki na kaĝdym kroku
walczÈce ze swoim ego, unikajÈce Ăwiateï reflektorów i stawiajÈce
wyĝsze cele ponad dÈĝenie do sïawy. Zajmowanie siÚ takimi przypadkami i przedstawianie ich staïo siÚ moim sposobem na ich poznanie oraz przyswojenie ich waĝnych cech.
Podobnie jak pozostaïe napisane przeze mnie ksiÈĝki, ta równieĝ
jest inspirowana filozofiÈ stoików i innych wybitnych klasycznych
myĂlicieli. CzÚsto siÚgam do nich we wszystkich moich tekstach,
a takĝe opieram siÚ na nich w ĝyciu. JeĂli znajdziesz w tej ksiÈĝce
coĂ pomocnego dla siebie, zawdziÚczasz to im, a nie mnie.
Mówca Demostenes powiedziaï kiedyĂ, ĝe cnota rozpoczyna siÚ
od zrozumienia i jest realizowana dziÚki odwadze. Musimy zaczÈÊ
od spojrzenia na siebie i Ăwiat w zupeïnie nowy sposób. NastÚpnie
musimy walczyÊ o to, by siÚ zmieniÊ i zachowaÊ te zmiany — to
trudna czÚĂÊ tej pracy. Nie mówiÚ, ĝe powinieneĂ stïamsiÊ lub zdusiÊ
wszelkie przejawy ego w swoim ĝyciu. Nie twierdzÚ nawet, ĝe jest
to moĝliwe. Przedstawiam tu tylko przykïady, moralne opowiastki,
które zachÚcajÈ do pójĂcia za lepszymi impulsami.
W sïynnej Etyce Arystoteles, opisujÈc naturÚ ludzkÈ, posïuguje
siÚ analogiÈ do powykrzywianego kawaïka drewna. Aby wyeliminowaÊ krzywizny, doĂwiadczony cieĂla powoli przykïada siïÚ w od15
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wrotnym do nich kierunku, prostujÈc je. Dwa tysiÈce lat póěniej
Immanuel Kant stwierdziï: „Z powykrzywianego drewna ludzkoĂci
nie sposób uzyskaÊ nic prostego”. Moĝliwe, ĝe nigdy nie wyeliminujemy wszystkich skrzywieñ, ale moĝemy dÈĝyÊ do tego, by staÊ
siÚ bardziej prostymi.
Miïo jest poczuÊ siÚ wyjÈtkowym, peïnym siïy lub zainspirowanym. Jednak nie temu ma sïuĝyÊ ta ksiÈĝka. Staraïem siÚ opracowaÊ
jÈ w taki sposób, byĂ dotarï do tego samego miejsca, w którym ja
skoñczyïem, piszÈc jÈ — ĝebyĂ myĂlaï mniej o sobie. Mam nadziejÚ, ĝe staniesz siÚ mniej zaangaĝowany w opowiadanÈ przez Ciebie
historiÚ o wïasnej wyjÈtkowoĂci i w efekcie zyskasz zdolnoĂÊ do
realizowania zmieniajÈcych Ăwiat zadañ, które sobie wyznaczysz.

16
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Pierwsza zasada mówi, ĝe nie moĝesz siÚ oszukiwaÊ
— a najïatwiej jest ci zwodziÊ wïaĂnie samego siebie.
— RICHARD FEYNMAN

M

oĝliwe, ĝe jesteĂ mïody i peïen ambicji. Moĝliwe, ĝe jesteĂ
mïody i zmagasz siÚ z trudnoĂciami. Moĝliwe, ĝe zarobiïeĂ
kilka pierwszych milionów, podpisaïeĂ pierwszy kontrakt, dostaïeĂ
siÚ do jakiejĂ elitarnej grupy lub osiÈgnÈïeĂ wystarczajÈco duĝo na
caïe ĝycie. Moĝliwe, ĝe jesteĂ zdumiony tym, jak samotnie jest na
szczycie. Moĝliwe, ĝe odpowiadasz za kierowanie innymi w trakcie
kryzysu. Moĝliwe, ĝe wïaĂnie straciïeĂ pracÚ. Moĝliwe, ĝe znalazïeĂ
siÚ na dnie.
Niezaleĝnie od tego, w jakim miejscu siÚ znajdujesz i co robisz,
Twój najgorszy wróg znajduje siÚ w Tobie. Jest nim Twoje ego.
„Mnie to nie dotyczy — myĂlisz sobie. — Nikt nigdy nie nazwaï
mnie egocentrykiem”. Zapewne zawsze uwaĝaïeĂ siÚ za stosunkowo
zrównowaĝonÈ osobÚ. Jednak problemy z ego sÈ nieodïÈczne wĂród
osób z ambicjami, talentami, popÚdami i potencjaïem do ich realizacji. Dokïadnie to samo, co sprawia, ĝe jesteĂmy tak obiecujÈcymi
myĂlicielami, praktykami, twórcami i przedsiÚbiorcami, co popycha nas na szczyt w danych dziedzinach, powoduje teĝ, ĝe ïatwo
poddajemy siÚ omawianej ciemniejszej stronie naszej psychiki.

17
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Nie jest to ksiÈĝka o ego w sensie freudowskim. Sigmund Freud
wyjaĂniaï ego za pomocÈ analogii. Mówiï, ĝe jest ono jak jeědziec
na koniu. To zwierzÚ reprezentuje nieĂwiadome popÚdy, natomiast ego stara siÚ nim kierowaÊ. WspóïczeĂni psychologowie posïugujÈ siÚ zaĂ sïowem „egotysta” do opisu kogoĂ, kto jest niebezpiecznie skoncentrowany na sobie i lekcewaĝy wszystkich innych.
Wszystkie te definicje sÈ prawdziwe, ale poza kontekstem klinicznym
niewiele z nich poĝytku.
Ego, z którym stykamy siÚ najczÚĂciej, odpowiada mniej formalnej definicji, zwiÈzanej z niezdrowym przekonaniem na temat
wïasnej wartoĂci. Chodzi o arogancjÚ i skoncentrowanÈ na sobie
ambicjÚ. Tym podejĂciem posïugujÚ siÚ w tej ksiÈĝce. Ego to kapryĂne dziecko w kaĝdym z nas, które chce stawiaÊ na swoim, ignorujÈc
wszystko i wszystkich poza tym. Potrzeba bycia lepszym niĝ, kimĂ
wiÚcej niĝ, docenianym za coĂ ponad wszelkÈ rozsÈdnÈ potrzebÚ —
to wïaĂnie ego. To poczucie wyĝszoĂci i ĂmiaïoĂci wykraczajÈce poza
granice pewnoĂci siebie i talentu.
Problemy pojawiajÈ siÚ, gdy wizje siebie i Ăwiata stajÈ siÚ tak
przesadne, ĝe zaczynajÈ znieksztaïcaÊ otaczajÈcÈ nas rzeczywistoĂÊ.
Gdy, jak wyjaĂnia trener Bill Walsh, „pewnoĂÊ siebie przeradza siÚ
w arogancjÚ, asertywnoĂÊ w upór, a nadmierna wiara w siebie prowadzi do beztroski”. Tak dziaïa ego, które, jak ostrzega pisarz Cyril
Connolly, „ciÈgnie nas w dóï jak siïa grawitacji”.
W tym ujÚciu ego jest wrogiem tego, czego pragniesz, i tego, co
masz: opanowania fachu, prawdziwie twórczych pomysïów, dobrej
wspóïpracy z innymi, budowania lojalnoĂci i wsparcia, dïugowiecznoĂci, powtarzalnoĂci i utrwalenia sukcesów. Ego niweczy atuty i okazje. Jest magnesem dla wrogów i bïÚdów, ScyllÈ i CharybdÈ.
WiÚkszoĂÊ z nas nie jest „egomaniakami”, jednak ego jest ěródïem
prawie kaĝdej wyobraĝalnej trudnoĂci i przeszkody — od przyczyn
poraĝek po to, dlaczego musimy nieustannie wygrywaÊ, i to kosztem
innych. Od powodów, dla których nie mamy tego, czego pragniemy, po to, dlaczego zdobycie tego nie sprawia, ĝe czujemy siÚ lepiej.
Zwykle nie postrzegamy sytuacji w ten sposób. Za nasze problemy obwiniamy coĂ innego (zwykle innych ludzi). JesteĂmy, jak ujÈï
to kilka tysiÚcy lat temu poeta Lukrecjusz, „chorymi luděmi nieĂwiadomymi przyczyn swoich dolegliwoĂci”. Dotyczy to zwïaszcza lu18
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dzi sukcesu, którzy nie potrafiÈ dostrzec, czego ego nie pozwala
im osiÈgnÈÊ, poniewaĝ widzÈ wyïÈcznie swoje dokonania.
W przypadku kaĝdej ambicji i kaĝdego celu — zarówno duĝego,
jak i maïego — ego przeszkadza nam w podróĝy, w którÈ wkïadamy
caïy wysiïek.
Jeden z pionierów na stanowisku CEO, Harold Geneen, porównaï egoizm do alkoholizmu: „Egotysta nie potyka siÚ, zrzucajÈc
rzeczy z biurka. Nie jÈka siÚ ani nie Ălini. Nie. Zamiast tego staje siÚ
coraz bardziej arogancki, a niektórzy ludzie, nie wiedzÈc, co kryje
siÚ pod tÈ postawÈ, mylÈ tÚ arogancjÚ z poczuciem wïadzy i pewnoĂciÈ siebie”. Moĝna powiedzieÊ, ĝe egotyĂci popeïniajÈ ten sam
bïÈd w stosunku do siebie, nie zdajÈc sobie sprawy z choroby, w jakÈ
popadli, i tego, ĝe ich ona zabija.
JeĂli ego jest gïosem mówiÈcym nam, ĝe jesteĂmy lepsi niĝ w rzeczywistoĂci, moĝna uznaÊ, ĝe utrudnia odniesienie prawdziwego
sukcesu, poniewaĝ uniemoĝliwia bezpoĂredni i szczery kontakt z otaczajÈcym nas Ăwiatem. Jeden z pierwszych czïonków klubu Anonimowych Alkoholików zdefiniowaï ego jako „Ăwiadome izolowanie siÚ
od”. Od czego? Od wszystkiego.
Jest wiele negatywnych objawów tej izolacji: nie moĝemy wspóïpracowaÊ z innymi, jeĂli budujemy wokóï siebie Ăciany; nie moĝemy
ulepszyÊ Ăwiata, jeĂli nie rozumiemy ani jego, ani samych siebie; nie
moĝemy przyjmowaÊ informacji zwrotnych, jeĂli nie potrafimy lub nie
chcemy otrzymywaÊ przekazu z zewnÈtrz; nie potrafimy dostrzegaÊ
ani tworzyÊ okazji, jeĂli zamiast dostrzegania tego, co znajduje siÚ
przed nami, ĝyjemy w Ăwiecie wïasnych fantazji. Bez trafnej oceny
wïasnych moĝliwoĂci w porównaniu z umiejÚtnoĂciami innych ludzi bÚdziemy nie tyle pewni siebie, ile pogrÈĝeni w zïudzeniach.
Jak chcesz dotrzeÊ do innych ludzi, motywowaÊ ich i kierowaÊ nimi,
jeĂli nie potrafisz zrozumieÊ ich potrzeb, poniewaĝ utraciïeĂ kontakt nawet z wïasnymi?
Performerka Marina AbramoviÊ ujmuje to bezpoĂrednio: „JeĂli
zaczniesz wierzyÊ w swojÈ wielkoĂÊ, oznacza to ĂmierÊ twojej kreatywnoĂci”.
Ego jest podtrzymywane przez jednÈ rzecz: komfort. DÈĝenie do
czegoĂ wielkiego — niezaleĝnie od tego, czy w dziedzinie sportu,
sztuki czy biznesu — czÚsto budzi lÚk. Ego go ïagodzi. Jest wybawieniem od niepewnoĂci. ZastÚpujÈc racjonalne i Ăwiadome czÚĂci
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psychiki przechwaïkami i koncentracjÈ na sobie, ego mówi nam to,
co chcemy usïyszeÊ, i to wtedy, kiedy nam to odpowiada.
Jest to jednak krótkoterminowe rozwiÈzanie o dïugotrwaïych
konsekwencjach.

EGO ZAWSZE BYO OBECNE.
TERAZ SI} ROZZUCHWALIO
Obecnie bardziej niĝ kiedykolwiek wczeĂniej kultura podsyca ego.
Nigdy jeszcze nie byïo tak ïatwo opowiadaÊ o sobie i siÚ puszyÊ.
Moĝemy przed milionami fanów i obserwatorów przechwalaÊ siÚ
naszymi celami, co niegdyĂ byïo przywilejem tylko gwiazd rocka
i guru. Moĝemy ĂledziÊ naszych idoli na Twitterze i komunikowaÊ
siÚ z nimi, moĝemy czytaÊ ksiÈĝki i teksty z witryn, oglÈdaÊ wystÈpienia TED Talks, czerpaÊ z „wÚĝa straĝackiego” inspiracji i potwierdzania swojej wartoĂci w niespotykanym wczeĂniej stopniu
(istnieje nawet przeznaczona do tego aplikacja). Moĝemy ogïosiÊ
siÚ CEO naszej istniejÈcej tylko na papierze firmy. Moĝemy zamieĂciÊ waĝnÈ wiadomoĂÊ w mediach spoïecznoĂciowych i czekaÊ na
spïywajÈce gratulacje. Moĝemy publikowaÊ artykuïy na nasz temat
w miejscach, które byïy ěródïami obiektywnego dziennikarstwa.
Niektórzy z nas korzystajÈ z tego w wiÚkszym stopniu niĝ inni,
ale to tylko kwestia natÚĝenia.
Poza zmianami w technologii jesteĂmy namawiani do tego, by
przede wszystkim uwierzyÊ w naszÈ wyjÈtkowoĂÊ. MówiÈ nam:
„Miej wielkie marzenia”, „¿yj odwaĝnie”, „Niech ciÚ zapamiÚtajÈ”
i „BÈdě nieustraszony”. Uwaĝamy, ĝe sukces wymaga odwaĝnej wizji
lub fantastycznego planu. Zakïadamy, ĝe tak wïaĂnie byïo z zaïoĝycielami firmy X lub mistrzowskiej druĝyny Y. Ale czy rzeczywiĂcie?
Czy naprawdÚ tak byïo? W mediach oglÈdamy podejmujÈcych ryzyko pyszaïków i ludzi sukcesu, po czym w nadziei na wïasne osiÈgniÚcia próbujemy naĂladowaÊ ich sïuszne przekonanie, odpowiedniÈ
postawÚ.
Zakïadamy zaleĝnoĂÊ przyczynowo-skutkowÈ, która w rzeczywistoĂci nie wystÚpuje. Bierzemy objawy powodzenia za sam sukces
i w swojej naiwnoĂci mylimy efekt uboczny z przyczynÈ.
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OczywiĂcie dla niektórych ludzi ego siÚ sprawdza. Wiele sïynnych postaci historycznych byïo znanych z egoizmu. Ale równie
egoistyczni byli liczni nieudacznicy, których jest znacznie wiÚcej.
¿yjemy jednak w kulturze, która zachÚca do rzutu koĂÊmi, postawienia zakïadu niezaleĝnie od ryzyka.

GDZIEKOLWIEK SI} ZNAJDUJESZ,
EGO TE¿ TAM JEST
W danym momencie ĝycia ludzie znajdujÈ siÚ na jednym z trzech
etapów. Albo do czegoĂ dÈĝymy i staramy siÚ pozostawiÊ Ălad we
wszechĂwiecie, albo osiÈgnÚliĂmy sukces — maïy lub wielki, albo
ponieĂliĂmy poraĝkÚ — ostatnio lub jednÈ z wielu. WiÚkszoĂÊ z nas
pïynnie przechodzi przez te etapy. DÈĝymy do czegoĂ do czasu
odniesienia sukcesu, cieszymy siÚ sukcesami do czasu poniesienia
poraĝki lub zwiÚkszenia siÚ dÈĝeñ, a po poraĝce moĝemy ponownie
zaczÈÊ do czegoĂ dÈĝyÊ lub osiÈgaÊ sukcesy.
Ego jest wrogiem na kaĝdym z tych etapów. W pewnym sensie
jest ono wrogiem budowania, podtrzymywania i dochodzenia do
siebie. Gdy wszystko toczy siÚ szybko i ïatwo, problemy mogÈ byÊ
nieodczuwalne. Jednak w czasach zmian lub trudnoĂci…
Dlatego ta ksiÈĝka jest podzielona na trzy czÚĂci: dÈĝenie, sukces,
poraĝka.
Cel takiej struktury jest prosty: ma ona pomóc powstrzymaÊ ego
wczeĂnie, zanim rozwinÈ siÚ zïe nawyki, zastÈpiÊ pïynÈce z ego pokusy pokorÈ i dyscyplinÈ w momencie odniesienia sukcesu, a takĝe
pielÚgnowaÊ siïÚ i wytrwaïoĂÊ, tak by w chwili, gdy los obróci siÚ
przeciwko Tobie, poraĝka CiÚ nie zniszczyïa. Krótko mówiÈc: ksiÈĝka
ma pomóc Ci byÊ:
x skromnym w dÈĝeniach,
x wdziÚcznym w obliczu sukcesów,
x odpornym w obliczu poraĝek.
Nie chcÚ przez to powiedzieÊ, ĝe nie jesteĂ wyjÈtkowy i ĝe nie
masz czegoĂ wspaniaïego do zrobienia podczas swojego krótkiego
ĝycia na tej planecie. Nie chodzi o to, ĝe nie naleĝy przekraczaÊ
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granic kreatywnoĂci, tworzyÊ wynalazków, czuÊ inspiracji lub dÈĝyÊ do naprawdÚ ambitnych zmian i innowacji. Wprost przeciwnie. Jednak aby móc osiÈgnÈÊ to wszystko i podejmowaÊ ryzyko,
potrzebna jest równowaga. Kwakier William Penn zaobserwowaï:
„Budowle, które sÈ tak bardzo naraĝone na warunki atmosferyczne,
potrzebujÈ solidnych fundamentów”.

A WI}C CO TERAZ?
KsiÈĝka, którÈ trzymasz w rÚku, zostaïa napisana z pewnym optymistycznym zaïoĝeniem: Twoje ego nie jest siïÈ, której stale musisz
siÚ poddawaÊ. Moĝna sobie z niÈ poradziÊ. Moĝna jÈ ukierunkowaÊ.
W tej ksiÈĝce przyjrzysz siÚ postaciom takim jak: William Tecumseh Sherman, Katharine Graham, Jackie Robinson, Eleanor Roosevelt, Bill Walsh, Benjamin Franklin, Belizariusz, Angela Merkel
i George Marshall. Czy zdoïaliby osiÈgnÈÊ to, co osiÈgnÚli — uratowali padajÈce firmy, rozwinÚli sztukÚ wojskowÈ, wyeliminowali
segregacjÚ rasowÈ w baseballu, zrewolucjonizowali atak w futbolu
amerykañskim, przeciwstawili siÚ tyranii, mÚĝnie znosili nieszczÚĂcia
— gdyby z powodu ego byli skupieni na sobie i nieugruntowani?
To ĂwiadomoĂÊ i kontakt z rzeczywistoĂciÈ — o której pisarz i strateg Robert Greene powiedziaï kiedyĂ, ĝe musimy byÊ z niÈ zwiÈzani
tak jak pajÈk z sieciÈ — byïy ěródïem ich wybitnych dzieï sztuki,
pism, projektów, biznesów, dziaïañ marketingowych i przywództwa.
Z analiz tych postaci wynika, ĝe byïy to osoby ugruntowane,
rozwaĝne i bezwzglÚdnie realistyczne. Nie chodzi o to, ĝe byïy w peïni
wolne od podszeptów ego. Wiedziaïy jednak, jak w odpowiednich
momentach je powstrzymaÊ, ukierunkowaÊ i podporzÈdkowaÊ sobie.
Byli to wielcy, a jednoczeĂnie skromni ludzie.
ChwileczkÚ, ale „taki to a taki” miaï wielkie ego i odniósï sukces.
Co ze Steve’em Jobsem? Co z Kanye’em Westem?
Moĝemy staraÊ siÚ uzasadniÊ najgorsze zachowania, wskazujÈc
nietypowe przypadki. Nikt jednak nie odniósï sukcesu dziÚki temu,
ĝe byï pogrÈĝony w iluzji, skupiony na sobie lub oderwany od rzeczywistoĂci. Nawet jeĂli te cechy sÈ skorelowane lub powiÈzane z niektórymi znanymi luděmi, to samo dotyczy teĝ wielu innych aspektów: uzaleĝnieñ, naduĝyÊ (wzglÚdem samego siebie lub innych),
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depresji, manii. Gdy przyjrzysz siÚ ĝyciu takich osób, zobaczysz, ĝe
najwiÚcej osiÈgnÚïy w okresach, gdy przeciwstawiaïy siÚ wymienionym impulsom, zaburzeniom i wadom. Dopiero po uwolnieniu
siÚ od ego i obciÈĝeñ czïowiek moĝe w peïni wykorzystaÊ swoje
moĝliwoĂci.
Dlatego przyjrzymy siÚ osobom takim jak Howard Hughes, perski król Kserkses, John DeLorean, Aleksander Wielki. Poznasz teĝ
ku przestrodze wiele opowieĂci o innych postaciach, które utraciïy
kontakt z rzeczywistoĂciÈ, co pokazaïo, jak wielkim ryzykiem moĝe siÚ okazaÊ sïuchanie ego. Przyjrzymy siÚ kosztownym lekcjom
wyniesionym przez tych ludzi i cenie, jakÈ zapïacili w formie nieszczÚĂcia i samozniszczenia. Zobaczysz, jak czÚsto nawet odnoszÈce
najwiÚksze sukcesy osoby wahajÈ siÚ miÚdzy skromnoĂciÈ a sïuchaniem ego. Ujrzysz teĝ wynikajÈce z tego problemy.
Po wyeliminowaniu ego zostaje nam to, co prawdziwe. Zamiast
ego pojawia siÚ skromnoĂÊ. Jest to jednak twarda skromnoĂÊ poïÈczona z pewnoĂciÈ siebie. Podczas gdy ego jest sztuczne, tego rodzaju pewnoĂÊ siebie zapewnia odpornoĂÊ. Ego jest przywïaszczane,
na pewnoĂÊ siebie trzeba zapracowaÊ. Ego jest samozwañcze, a wynikajÈca z niego duma jest sztuczna. Ego oszukuje, pewnoĂÊ siebie
przygotowuje na trudnoĂci. To jak róĝnica miÚdzy truciznÈ a skutecznym lekiem.
Na dalszych stronach zobaczysz, ĝe pewnoĂÊ siebie pozwoliïa
cichemu i niedocenianemu generaïowi staÊ siÚ czoïowym wojownikiem i strategiem Stanów Zjednoczonych w trakcie wojny secesyjnej. Inny generaï z powodu ego utraciï po tej samej wojnie wïadzÚ
i wpïywy oraz popadï w nÚdzÚ i niesïawÚ. PewnoĂÊ siebie pomogïa
statecznej niemieckiej badaczce nie tylko staÊ siÚ przywódczyniÈ nowego rodzaju, ale teĝ siïÈ na rzecz pokoju. Ego sprawiïo, ĝe dwóch
róĝnych, choÊ równie bïyskotliwych i odwaĝnych inĝynierów XX w.,
daïo siÚ wciÈgnÈÊ w wir sïawy i ĝycia celebrytów, po czym ich nadzieje zostaïy rozwiane w wyniku niepowodzeñ, bankructwa, skandalu i szaleñstwa. PewnoĂÊ siebie poprowadziïa jednÈ z najgorszych
druĝyn w historii ligi NFL do trzykrotnego zwyciÚstwa w Super
Bowl i póěniej do powstania jednej z najwiÚkszych potÚg futbolu
amerykañskiego. Natomiast niezliczeni inni trenerzy, politycy, przedsiÚbiorcy i pisarze pokonali podobne trudnoĂci tylko po to, by — co
zdarza siÚ czÚĂciej — szybko oddaÊ miejsce na szczycie komuĂ innemu.
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Niektórzy uczÈ siÚ pokory, inni wybierajÈ ego. Niektórzy sÈ przygotowani na zmienne koleje losu: zarówno na korzystny, jak i niekorzystny bieg wydarzeñ. Inni takiego przygotowania nie majÈ. Co
wybierzesz? Kim siÚ staniesz?
SiÚgnÈïeĂ po tÚ ksiÈĝkÚ, poniewaĝ czujesz, ĝe ostatecznie bÚdziesz
musiaï odpowiedzieÊ na te pytania — Ăwiadomie bÈdě nie.
No cóĝ, oto ten moment. Pora zaczynaÊ.
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Zamierzamy coĂ zrobiÊ. Mamy cel, misjÚ, nowy poczÈtek. Kaĝda
wielka podróĝ rozpoczyna siÚ od tego miejsca, jednak zbyt wielu
z nas nigdy nie dociera do planowanego celu. CzÚsto winÚ za to ponosi ego. Podbudowujemy siÚ, opowiadajÈc niestworzone historie.
Udajemy, ĝe wszystko juĝ wiemy. Pozwalamy naszej gwieědzie jasno
rozbïysnÈÊ, po czym nasze plany koñczÈ siÚ niepowodzeniem i nie
mamy pojÚcia, dlaczego tak siÚ staïo. To objawy ego, a lekarstwem
na nie sÈ pokora i kontakt z rzeczywistoĂciÈ.
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NIEZALE¿NIE OD TEGO,
DO CZEGO Dk¿YSZ,
EGO TO TWÓJ WRÓG…
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MówiÈ, ĝe chirurg jest odwaĝny, jeĂli rÚka nie drĝy mu
nawet w trakcie operacji na nim samym. Równie Ămiaïy
jest ktoĂ, kto nie waha siÚ zedrzeÊ tajemniczej zasïony
samouïudy, zakrywajÈcej przed nim szpetotÚ jego
wïasnego postÚpowania.
— ADAM SMITH

374 r. p.n.e. Izokrates, jeden z najbardziej znanych naO koïo
uczycieli i mówców w Atenach, napisaï list do mïodego czïo-

wieka o imieniu Demonik. Przyjaěniï siÚ ze zmarïym niedïugo wczeĂniej ojcem chïopca i chciaï przekazaÊ Demonikowi rady dotyczÈce
tego, jak ten mógïby braÊ przykïad z rodzica.
Byïy to róĝne rady — od praktycznych po moralne. Wszystkie
one miaïy postaÊ opisanÈ przez Izokratesa jako „szlachetne maksymy”. Byïy one, jak ujÈï to Izokrates, „zasadami na przyszïe lata”.
Demonik, podobnie jak wielu z nas, byï ambitny. Izokrates napisaï do niego, poniewaĝ droga ambicji bywa niebezpieczna. ZaczÈï
od przekazania chïopcu, ĝe „ĝadne ozdoby nie stajÈ siÚ tobÈ w równym stopniu jak skromnoĂÊ, sprawiedliwoĂÊ i opanowanie; sÈ to
cnoty, które — z czym zgodzi siÚ kaĝdy czïowiek — pozwalajÈ zapanowaÊ nad charakterem mïodzieñca”. „mwicz siÚ w samokontroli” — pisaï Izokrates, ostrzegajÈc Demonika, by nie poddaï siÚ
wïadzy „nastrojów, przyjemnoĂci i bólu”. „Brzydě siÚ pochlebcami,
tak samo jak kïamcami; i jedni, i drudzy szkodzÈ tym, którzy im
zaufajÈ”.
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Izokrates chciaï, by Demonik byï „ĝyczliwy dla tych, którzy siÚ do
niego zbliĝajÈ, a nigdy wyniosïy, albowiem nawet niewolnikowi trudno jest znieĂÊ pychÚ aroganta”, a takĝe by „dïugo sprawy rozwaĝaï,
ale szybko realizowaï swoje postanowienia”. Dodaï: „Najlepszym, co
w sobie mamy, sÈ wïaĂciwe sÈdy”. ZachÚcaï teĝ do ciÈgïego Êwiczenia intelektu, „poniewaĝ najwiÚkszÈ rzeczÈ w najmniejszej skali jest
sprawny umysï w ludzkim ciele”.
Niektóre z tych porad mogÈ brzmieÊ znajomo. Dzieje siÚ tak,
poniewaĝ w trakcie 2000 lat znalazïy one drogÚ do Williama Szekspira, który czÚsto przestrzegaï przed rozbuchanym ego. W Hamlecie,
wykorzystujÈc omawiany list jako wzorzec, Szekspir wkïada sïowa
Izokratesa w usta Poloniusza przemawiajÈcego do swojego syna
Laertesa. Ta przemowa, którÈ byÊ moĝe sïyszaïeĂ, koñczy siÚ takim
krótkim fragmentem:
Sïowem, rzetelnym bÈdě sam wzglÚdem siebie,
A jako po dniu noc z porzÈdku idzie,
Tak za tym pójdzie, ĝe i wzglÚdem drugich
BÚdziesz rzetelnym. BÈdě zdrów, niech ciÚ moje
Bïogosïawieñstwo utwierdzi w tej mierze1.

Sïowa Szekspira trafiïy z kolei do mïodego oficera armii Stanów
Zjednoczonych, Williama Tecumseha Shermana, który staï siÚ byÊ
moĝe najwybitniejszym generaïem i strategiem tego kraju. Moĝliwe,
ĝe nigdy nie sïyszaï o Izokratesie, ale uwielbiaï sztukÚ Szekspira i czÚsto cytowaï wspomnianÈ przemowÚ.
Ojciec Shermana, podobnie jak Demonika, zmarï, gdy przyszïy
generaï byï jeszcze dzieckiem. Sherman, takĝe podobnie jak Demonik,
trafiï pod opiekÚ mÈdrego, starszego mÚĝczyzny. Byï nim Thomas
Ewing, przyjaciel ojca Shermana i póěniejszy senator Stanów Zjednoczonych, który adoptowaï chïopca i wychowaï go jak wïasne
dziecko.
CiekawÈ rzeczÈ dotyczÈcÈ Shermana jest to, ĝe choÊ jego przybrany ojciec miaï szerokie koneksje, prawie nikt nie wróĝyï chïopcu
kariery wykraczajÈcej poza poziom regionalny, a juĝ na pewno
1

Fragment Hamleta Williama Szekspira w przekïadzie Józefa Paszkowskiego
— przyp. tïum.
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nikt nie sÈdziï, ĝe pewnego dnia Sherman bÚdzie musiaï podjÈÊ
bezprecedensowÈ decyzjÚ i odmówiÊ ubiegania siÚ o prezydenturÚ
Stanów Zjednoczonych. W odróĝnieniu od Napoleona, który znikÈd pojawiï siÚ na scenie i równie szybko zniknÈï z niej po klÚsce,
droga na szczyt Shermana byïa powolna i stopniowa.
Lata mïodoĂci spÚdziï w akademii West Point, a póěniej w armii. Przez kilka pierwszych lat sïuĝby przemierzyï konno prawie
caïe Stany Zjednoczone, po kolei poznajÈc wszystkie placówki. Po
wybuchu wojny secesyjnej Sherman udaï siÚ na wschód i zaciÈgnÈï
siÚ do armii jako ochotnik. Niedïugo potem wziÈï udziaï w bitwie
nad Bull Run, zakoñczonej zdecydowanÈ poraĝkÈ wojsk Unii. WykorzystujÈc powaĝne braki w kadrze oficerskiej, Sherman uzyskaï
awans na generaïa brygadiera. Póěniej zostaï wezwany na spotkanie z prezydentem Abrahamem Lincolnem i jego gïównym doradcÈ
wojskowym. WczeĂniej kilkakrotnie wspóïpracowaï z prezydentem
nad strategiami i planami, ale ostatecznie postawiï jeden dziwny
warunek: wyraziï gotowoĂÊ przyjÚcia awansu tylko wtedy, jeĂli nie
bÚdzie musiaï obejmowaÊ stanowiska gïównodowodzÈcego. Chciaï,
by Lincoln mu to przyrzekï. Prezydent chÚtnie na to przystaï —
w koñcu wszyscy inni generaïowie ĝÈdali jak najwyĝszych stanowisk
i moĝliwie najwiÚkszej wïadzy.
Na tym etapie dla Shermana wygodniejsza byïa pozycja „numeru drugiego”. Czuï, ĝe uczciwie ocenia swoje umiejÚtnoĂci i ĝe ta
rola jest dla niego najwïaĂciwsza. Wyobraě to sobie: ambitny czïowiek odrzucajÈcy okazjÚ zwiÚkszenia zakresu obowiÈzków, poniewaĝ chciaï siÚ do nich przygotowaÊ. Czy naprawdÚ jest to szalone?
Jednak Sherman nie zawsze byï wzorem opanowania i porzÈdku. Gdy na wczesnym etapie wojny powierzono mu obronÚ stanu
Kentucky z niewystarczajÈcÈ liczbÈ ĝoïnierzy, jego mania poïÈczyïa
siÚ w niezdrowy sposób z tendencjÈ do wÈtpienia w siebie. PomstujÈc na kiepskie zaopatrzenie, niezdolny do wyjĂcia poza wïasne myĂli
i paranoicznie ĂledzÈc ruchy wroga, zïamaï zasady i udzieliï paru
nierozsÈdnych wypowiedzi kilku reporterom. W wyniku spowodowanych przez to kontrowersji tymczasowo odebrano mu dowodzenie. Odzyskanie siï zajÚïo mu kilka tygodni. Byï to jeden z nielicznych, ale prawie katastrofalnych w skutkach momentów w zwykle
stabilnie rozwijajÈcej siÚ karierze Shermana.
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To po tym krótkim upadku — i wyciÈgniÚciu z niego wniosków
— Sherman pokazaï swoje moĝliwoĂci. Na przykïad w trakcie oblÚĝenia Fortu Donelson teoretycznie byï wyĝszy rangÈ niĝ generaï
Ulysses S. Grant. Podczas gdy inni generaïowie Lincolna walczyli
miÚdzy sobÈ o osobistÈ wïadzÚ i sïawÚ, Sherman zignorowaï swojÈ
pozycjÚ i zdecydowaï siÚ popieraÊ Granta zamiast wydawaÊ mu rozkazy. „To twoje przedstawienie — pisaï w liĂcie doïÈczonym do dostawy zaopatrzenia. — Moĝesz prosiÊ o kaĝdÈ pomoc, jakiej zdoïam
udzieliÊ”. Sherman z Grantem wspólnie odnieĂli jedno z pierwszych
zwyciÚstw Unii w tej wojnie.
WykorzystujÈc swoje sukcesy, Sherman zaczÈï przekonywaÊ innych do jego sïynnego marszu ku morzu. Byï to strategicznie Ămiaïy
i zuchwaïy plan. Wynikaï on jednak nie tyle z kreatywnego geniuszu,
ile z oparcia siÚ na topografii, którÈ Sherman poznaï w ramach
zwiadów i przestudiowaï jako mïody oficer w trakcie pozornie
bezcelowych wizyt w zaĂciankowych posterunkach.
Podczas gdy wczeĂniej Sherman byï ostroĝny, teraz staï siÚ pewny
siebie. Jednak w odróĝnieniu od tak wielu innych ludzi o wielkiej
ambicji, Sherman zapracowaï sobie na tÚ pewnoĂÊ. Gdy pokonywaï
drogÚ z Chattanoogi do Atlanty, a póěniej z Atlanty do morza, unikaï serii tradycyjnych bitew. Kaĝdy student historii wojskowoĂci zrozumie, ĝe ta sama inwazja napÚdzana ego, a nie mocnym poczuciem
celu, zakoñczyïaby siÚ zupeïnie inaczej.
Realistyczne nastawienie pozwoliïo Shermanowi zobaczyÊ prowadzÈcÈ przez Poïudnie drogÚ, którÈ inni uznaliby za niemoĝliwÈ
do przejĂcia. Caïa stosowana przez niego teoria manewrowania
oparta byïa na celowym unikaniu frontalnych ataków lub pokazów
siïy w postaci rozstrzygajÈcych bitew, a takĝe ignorowaniu krytycyzmu majÈcego wywoïaÊ okreĂlone reakcje. Sherman nie zwracaï uwagi
na krytyków i trzymaï siÚ planu.
Do czasu zakoñczenia wojny staï siÚ jednym z najsïynniejszych
ludzi w Ameryce. Mimo to nie staraï siÚ o publiczne urzÚdy i nie
interesowaïa go polityka. Chciaï po prostu wykonaÊ swoje zadanie,
a póěniej przejĂÊ na emeryturÚ. OdrzucajÈc nieustanne pochwaïy
i nieodïÈcznÈ od takiego sukcesu uwagÚ, w ramach ostrzeĝenia pisaï
do swojego przyjaciela Granta: „Zachowaj naturalnoĂÊ i bÈdě sobÈ, a wspaniaïe pochlebstwa bÚdÈ jak ulotny wietrzyk nad morzem
w ciepïy letni dzieñ”.
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Jeden z biografów Shermana podsumowaï ĝycie generaïa i jego
wyjÈtkowe dokonania w godnym zapamiÚtania fragmencie. WyjaĂnia
on, dlaczego Sherman powinien byÊ dla nas wzorem na omawianym
tu etapie drogi na szczyt.
WĂród ludzi, którzy zdobyli sïawÚ i wïadzÚ, moĝna wyróĝniÊ
dwie grupy: tych urodzonych z wiarÈ w siebie i tych,
w których roĂnie ona powoli wraz z rzeczywistymi
osiÈgniÚciami. Dla tych drugich sukces stale okazuje
siÚ zaskoczeniem, a smak jego owoców jest bardziej
zachwycajÈcy, przy czym rozkoszujÈ siÚ oni nim ostroĝnie,
z drÚczÈcym poczuciem wÈtpliwoĂci, czy wszystko
to nie jest tylko snem. W tych wÈtpliwoĂciach kryje
siÚ prawdziwa skromnoĂÊ. Nie jest to tylko pozorne
i nieszczere umniejszanie wïasnych zasïug, ale skromnoĂÊ
rozumiana tak jak przez Greków, jako „umiarkowanie”.
To postawa, a nie poza.

Naleĝy zadaÊ sobie pytanie: skoro Twoja wiara w siebie nie wynika z rzeczywistych osiÈgniÚÊ, na czym jÈ opierasz? Na samym poczÈtku drogi odpowiedě zbyt czÚsto brzmi: na niczym. Wynika ona
z ego. To dlatego tak czÚsto obserwujemy szybkÈ drogÚ na szczyt, po
której nastÚpuje katastrofalny upadek.
Jakiego rodzaju czïowiekiem siÚ staniesz?
Sherman, podobnie jak kaĝdy z nas, musiaï poïÈczyÊ talent
z ambicjÈ i siïÈ, zwïaszcza w mïodym wieku. To zwyciÚstwo w tych
zmaganiach sprawiïo, ĝe zdoïaï osiÈgnÈÊ przeïomowy sukces, który
ostatecznie staï siÚ jego udziaïem.
Moĝesz uznaÊ te sïowa za dziwne. Izokrates i Szekspir radzÈ,
byĂmy byli niezaleĝni, wewnÚtrznie zmotywowani i kierowali siÚ
zasadami, podczas gdy wiÚkszoĂÊ z nas nauczono robiÊ coĂ zupeïnie
przeciwnego. WartoĂci obowiÈzujÈce w naszej kulturze niemal zmuszajÈ nas do uzaleĝnienia siÚ od zewnÚtrznej oceny, poczucia uprawnienia i kierowania siÚ emocjami. Przez pokolenia rodzice i nauczyciele koncentrowali siÚ na budowaniu poczucia wïasnej wartoĂci.
To spowodowaïo skupienie siÚ róĝnych guru i osób publicznych
prawie wyïÈcznie na inspirowaniu, zachÚcaniu i upewnianiu nas, ĝe
moĝemy osiÈgnÈÊ wszystko, co sobie zamarzymy.
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W praktyce sprawia to, ĝe stajemy siÚ sïabi. Tak, Ty teĝ, z caïym
swoim talentem i przyszïoĂciÈ cudownego chïopca lub odnoszÈcej
sukcesy dziewczyny. Uznajemy za coĂ oczywistego, ĝe mamy obiecujÈcÈ przyszïoĂÊ. To dlatego dostaïeĂ siÚ do prestiĝowej uczelni,
w której studiujesz, zapewniïeĂ sobie Ărodki finansowe na rozwój
firmy, zostaïeĂ zatrudniony lub otrzymaïeĂ awans. To dlatego trafiïa
Ci siÚ dana okazja. Irving Berlin ujÈï to tak: „Talent to tylko punkt
wyjĂcia”. Pytanie brzmi: Czy zdoïasz go wykorzystaÊ? A moĝe staniesz siÚ swoim najgorszym wrogiem i zgasisz ogieñ, który dopiero
zaczyna pïonÈÊ?
Sherman to przykïad czïowieka w gïÚbokim powiÈzaniu i kontakcie z rzeczywistoĂciÈ. Zaczynaï od zera, a osiÈgnÈï wielkie rzeczy, przy czym nigdy nie czuï, ĝe jest w jakiĂ sposób uprawniony
do zaszczytów, jakie odbieraï. Co wiÚcej, regularnie i konsekwentnie
ustÚpowaï innym oraz byï w peïni usatysfakcjonowany przyczynieniem siÚ do zwyciÚstwa jego strony, nawet jeĂli oznaczaïo to mniej
uznania lub sïawy dla niego samego. Smutne jest to, ĝe pokolenia
mïodych chïopców uczyïy siÚ o sïawnej szarĝy kawalerii George’a
Picketta — nieudanym ataku konfederatów — natomiast przykïad
Shermana, spokojnego i maïo efektownego realisty, zostaï zapomniany lub, co jeszcze gorsze, bywa szkalowany.
Moĝna powiedzieÊ, ĝe zdolnoĂÊ oceny wïasnych moĝliwoĂci to
najwaĝniejsza z wszystkich umiejÚtnoĂci. Bez niej nie da siÚ uzyskaÊ
ich poprawy. Ego z pewnoĂciÈ na kaĝdym kroku jÈ utrudnia. NiewÈtpliwie przyjemniej jest koncentrowaÊ siÚ na wïasnych talentach
i silnych stronach, dokÈd to jednak prowadzi? Arogancja i koncentracja na sobie blokujÈ rozwój. To samo dotyczy fantazjowania
i „wizjonerstwa”.
Na tym etapie musisz nauczyÊ siÚ spoglÈdaÊ na siebie z pewnym
dystansem i doskonaliÊ umiejÚtnoĂÊ wychodzenia poza wïasne myĂli.
Dystans to naturalne antidotum na ego. atwo jest emocjonalnie angaĝowaÊ siÚ w pracÚ i daÊ siÚ jej pochïonÈÊ. Kaĝdy narcyz to potrafi.
Rzadkimi cechami sÈ nie sam talent, umiejÚtnoĂci, a nawet pewnoĂÊ
siebie, ale pokora, sumiennoĂÊ i samoĂwiadomoĂÊ.
Aby Twoja praca byïa prawdziwa, musi opieraÊ siÚ na prawdzie.
JeĂli chcesz wyjĂÊ poza sïomiany zapaï, musisz przygotowaÊ siÚ do
dïugoterminowej koncentracji.
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Zobaczysz, ĝe choÊ powinieneĂ myĂleÊ na duĝÈ skalÚ, musisz
dziaïaÊ i ĝyÊ na maïÈ skalÚ, aby osiÈgnÈÊ to, na czym Ci zaleĝy.
DziÚki temu, ĝe skoncentrujesz siÚ na dziaïaniu i edukacji, ignorujÈc zewnÚtrzne oceny i status, Twoje ambicje nie bÚdÈ wygórowane; bÚdziesz dostosowywaï je stopniowo, stawiajÈc kolejne kroki,
uczÈc siÚ, rozwijajÈc i inwestujÈc w to czas.
Z powodu agresji, zaciekïoĂci, koncentracji na sobie i nieustannej autopromocji Twoi konkurenci nie zauwaĝÈ, ĝe sami naraĝajÈ
siÚ na niepowodzenie (nie wspominam juĝ o zagroĝeniu dla ich
zdrowia umysïowego). Podwaĝam tu mit samozwañczego geniusza, któremu obce sÈ wÈtpliwoĂci i introspekcja, jak równieĝ mit
cierpiÈcego, udrÚczonego artysty, zmuszonego poĂwiÚciÊ zdrowie
dla pracy. Podczas gdy ów geniusz i artysta sÈ oderwani od rzeczywistoĂci i odizolowani od innych ludzi, my nawiÈĝemy gïÚbokie
wiÚzi, rozwiniemy ĂwiadomoĂÊ i bÚdziemy wyciÈgaÊ z tego naukÚ.
Fakty sÈ lepsze od marzeñ, jak ujÈï to Winston Churchill.
ChoÊ dzielimy z wieloma luděmi wizjÚ wielkoĂci, jesteĂmy Ăwiadomi tego, ĝe nasza droga ku niej bÚdzie zupeïnie inna. Podobnie
jak Sherman i Izokrates rozumiemy, ĝe ego jest w tej podróĝy naszym wrogiem, dlatego sukcesy nie doprowadzÈ nas do upadku,
ale wzmocniÈ.
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Ci, którzy wiedzÈ, nie mówiÈ.
Ci, którzy mówiÈ, nie wiedzÈ.
— LAOZI

W

1934 r., w trakcie sïynnej kampanii o fotel gubernatora Kalifornii, pisarz i dziaïacz Upton Sinclair zdecydowaï siÚ na
nietypowy krok. Przed wyborami opublikowaï krótkÈ ksiÈĝeczkÚ
zatytuïowanÈ I, Governor of California and How I Ended Poverty
(Ja, gubernator stanu Kalifornia. O tym, jak zwalczyïem ubóstwo),
gdzie w czasie przeszïym opisaï wspaniaïe rozwiÈzania, jakie wdroĝyï jako gubernator — którym jeszcze nie zostaï.
Byïo to niekonwencjonalne posuniÚcie w niekonwencjonalnej
kampanii, majÈce na celu wykorzystanie najwiÚkszej siïy Sinclaira.
Jako pisarz wiedziaï, jak komunikowaÊ siÚ z opiniÈ publicznÈ w sposób niedostÚpny innym. Jego kampania od poczÈtku miaïa niewielkie szanse powodzenia i w momencie opublikowania ksiÈĝki nie
rozwijaïa siÚ najlepiej. Jednak obserwatorzy natychmiast zauwaĝyli
wpïyw tej publikacji, ale nie na wyborców, tylko na samego Sinclaira.
Carey McWilliams napisaï póěniej, po nieudanej kampanii, o staraniach przyjaciela o fotel gubernatora: „Upton nie tylko zdaï sobie
sprawÚ, ĝe przegra, ale wydawaïo siÚ, ĝe straciï zainteresowanie
kampaniÈ. W swoich ĝywych wyobraĝeniach wykonaï juĝ pracÚ opisanÈ w Ja, gubernator stanu Kalifornia…, po co wiÚc miaï przejmowaÊ siÚ tym w rzeczywistym ĝyciu?”.
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KsiÈĝka okazaïa siÚ bestsellerem, natomiast kampania — poraĝkÈ. Sinclair przegraï o mniej wiÚcej 250 tys. gïosów (co oznaczaïo ponad 10 punktów procentowych róĝnicy). Zostaï doszczÚtnie
pokonany w tych zapewne pierwszych nowoczesnych wyborach.
To oczywiste, co siÚ wydarzyïo: jego sïowa wyprzedziïy kampaniÚ
i zniknÚïa w nim chÚÊ zapeïnienia luki miÚdzy tekstem a rzeczywistoĂciÈ. WiÚkszoĂÊ polityków nie pisze tego rodzaju ksiÈĝek, ale w taki
sam sposób wyprzedza wydarzenia.
Na kaĝdego czyha pokusa, aby zastÈpiÊ dziaïania sïowami i rozgïosem.
Na Facebooku pojawia siÚ puste pole z pytaniem: „O czym teraz
myĂlisz?”. „Tweetnij” — kusi Twitter. Podobnie jest w serwisach
Tumblr i LinkedIn, w skrzynkach pocztowych, na iPhone’ach, w sekcji
z komentarzami w artykule, który przed chwilÈ przeczytaïeĂ.
Puste miejsca, aĝ proszÈce siÚ o to, by zapeïniÊ je myĂlami, zdjÚciami, historiami. Opisami, co zamierzamy zrobiÊ, jakie powinny
lub mogïyby byÊ róĝne rzeczy, czego sobie ĝyczymy. Technologie
zadajÈ nam pytania, zachÚcajÈ, nakïaniajÈ do mówienia.
Prawie zawsze obraz prezentowany w mediach spoïecznoĂciowych
jest pozytywny. CzÚĂciej wyglÈda to tak: „Pozwólcie, ĝe opowiem
wam, jak Ăwietnie sprawy siÚ ukïadajÈ. Popatrzcie, jaki jestem wspaniaïy”. Rzadko ktoĂ pisze prawdÚ: „BojÚ siÚ. Jest mi trudno. Nie
wiem”.
Na poczÈtku kaĝdej drogi jesteĂmy podekscytowani i zdenerwowani. Dlatego szukamy ukojenia na zewnÈtrz zamiast w sobie.
Jest to obecna w kaĝdym sïaba strona, która — podobnie jak zwiÈzki
zawodowe — nie ma zïych intencji, ale ostatecznie oczekuje jak najwiÚcej uznania i uwagi, robiÈc jak najmniej. TÚ stronÚ nazywamy ego.
Pisarka i byïa blogerka z serwisu Gawker Emily Gould (pierwowzór Hannah Horvath, jeĂli w ogóle taki istniaï) zdaïa sobie z tego
sprawÚ w trakcie dwuletnich zmagañ o opublikowanie powieĂci.
ChoÊ podpisaïa szeĂciocyfrowy kontrakt na ksiÈĝkÚ, utknÚïa w miejscu. Dlaczego? Byïa zbyt zajÚta „spÚdzaniem za duĝej iloĂci czasu
w internecie”. Oto powód.
Nie potrafiÚ sobie przypomnieÊ niczego innego,
co robiïam w 2010 r. Pisaïam wpisy na Tumblr,
tweetowaïam i przewijaïam. Nie zarabiaïam w ten
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sposób ĝadnych pieniÚdzy, ale miaïam poczucie, ĝe pracujÚ.
Usprawiedliwiaïam przed sobÈ swoje nawyki na róĝne
sposoby. Budowaïam markÚ. Blogowanie byïo aktem
twórczym. Nawet prezentowanie cudzych treĂci
przez przytoczenie czyjegoĂ wpisu byïo takim aktem,
jeĂli spojrzeÊ na to z odpowiedniej perspektywy.
Byïa to teĝ jedyna twórcza rzecz, jakÈ siÚ zajmowaïam.

Oznacza to, ĝe Gould robiïa to samo, co wielu z nas, gdy jesteĂmy
przeraĝeni lub przytïoczeni projektem — zajmowaïa siÚ wszystkim
oprócz koncentrowania siÚ na zadaniu. PowieĂÊ, nad którÈ miaïa
pracowaÊ, utknÚïa w miejscu. Na caïy rok.
atwiej byïo mówiÊ o pisaniu, zajmowaÊ siÚ ekscytujÈcymi rzeczami zwiÈzanymi ze sztukÈ, twórczoĂciÈ i literaturÈ niĝ rzeczywiĂcie tworzyÊ sztukÚ. Gould nie jest wyjÈtkiem. KtoĂ opublikowaï
niedawno ksiÈĝkÚ zatytuïowanÈ Working On My Novel (PracujÚ nad
swojÈ powieĂciÈ), peïnÈ pochodzÈcych z mediów spoïecznoĂciowych
wpisów autorstwa pisarzy, którzy najwyraěniej nie pracowali nad
powieĂciami.
Pisanie, podobnie jak wiele innych twórczych aktywnoĂci, jest
trudne. Siedzisz, gapisz siÚ, jesteĂ wĂciekïy na siebie i na materiaï,
poniewaĝ nie wydaje Ci siÚ wystarczajÈco dobry, a i Ty siÚ sobie
taki nie wydajesz. Wiele wartoĂciowych przedsiÚwziÚÊ, których siÚ
podejmujemy — czy to pisanie kodu dla nowego start-upu, czy
uczenie siÚ rzemiosïa — jest boleĂnie trudnych. Jednak mówienie…
Mówienie zawsze jest ïatwe.
To tak, jakbyĂmy uwaĝali, ĝe milczenie jest oznakÈ sïaboĂci. ¿e
bycie ignorowanym jest równoznaczne ze ĂmierciÈ (dla ego jest to
prawdÈ). Dlatego mówimy, mówimy i mówimy, jakby od tego zaleĝaïo nasze ĝycie.
W rzeczywistoĂci milczenie jest siïÈ, zwïaszcza na poczÈtku podróĝy. Filozof (i przy okazji zaĝarty wróg gazet i ich paplaniny)
Søren Kierkegaard ostrzegaï: „Zwykïe plotki zastÚpujÈ prawdziwÈ
rozmowÚ, a przedstawianie tego, co wciÈĝ jest tylko w zamiarach,
wyprzedzajÈc dziaïania, osïabia je”.
I wïaĂnie to jest tak podstÚpne w mówieniu. Kaĝdy potrafi mówiÊ
o sobie. Nawet dziecko wie, jak gadaÊ i nawijaÊ. WiÚkszoĂÊ ludzi
nieěle sobie radzi z reklamowaniem i sprzedaĝÈ. Co natomiast jest
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rzadkie i niespotykane? Milczenie. UmiejÚtnoĂÊ celowego trzymania
siÚ z boku konwersacji i wytrwania w tym mimo innego zdania.
Milczenie jest wytchnieniem dla silnych i pewnych siebie.
William Sherman staraï siÚ stosowaÊ do wartoĂciowej reguïy:
„Nigdy nie przedstawiaj powodów dla tego, co myĂlisz lub robisz,
dopóki nie musisz. Moĝliwe, ĝe za chwilÚ przyjdzie ci do gïowy lepszy powód”. Wybitny baseballista i futbolista Bo Jackson zdecydowaï, ĝe w Auburn jako sportowiec chce osiÈgnÈÊ dwie rzeczy: zdobyÊ Puchar Heismana i zostaÊ wybranym z pierwszym numerem
w drafcie do NFL. Wiesz, komu o tym powiedziaï? Nikomu oprócz
swojej dziewczyny.
Strategiczna elastycznoĂÊ nie jest jedynÈ korzyĂciÈ z milczenia
w czasie, gdy inni mówiÈ. Waĝna jest teĝ psychologia. Poeta Hezjod
to wïaĂnie miaï na myĂli, gdy powiedziaï: „NajwiÚkszym skarbem
czïowieka jest oszczÚdny jÚzyk”.
Mówienie nas wyczerpuje. Mowa i czyny rywalizujÈ o te same
zasoby. Z badañ wynika, ĝe choÊ wizualizowanie celów jest waĝne,
to po przekroczeniu pewnego poziomu umysï zaczyna myliÊ wizualizacje z rzeczywistymi postÚpami. To samo dotyczy werbalizowania. Nawet mówienie na gïos w trakcie rozwiÈzywania skomplikowanych problemów znacznie utrudnia uzyskanie wglÈdu i przeïomu.
Po dïugich rozmyĂlaniach, wyjaĂnieniach i rozmowach na temat zadania zaczynamy mieÊ wraĝenie, ĝe zbliĝyliĂmy siÚ do wykonania go.
Co gorsza, gdy sytuacja siÚ komplikuje, wydaje nam siÚ, ĝe moĝemy zrezygnowaÊ z caïego projektu, poniewaĝ zrobiliĂmy wszystko
co w naszej mocy — co jest oczywiĂcie nieprawdÈ.
Im trudniejsze zadanie, im bardziej niepewny wynik, tym bardziej kosztowne jest gadanie i tym dalej staramy siÚ uciec od odpowiedzialnoĂci. Mówienie wysysa z nas energiÚ rozpaczliwie potrzebnÈ do pokonania czegoĂ, co Steven Pressfield nazywa oporem. Jest
to przeszkoda stojÈca miÚdzy nami a twórczÈ ekspresjÈ. Sukces wymaga 100% zaangaĝowania, a mówienie sprawia, ĝe czÚĂÊ energii
ulatnia siÚ, zanim zdoïamy jÈ spoĝytkowaÊ.
Wielu z nas poddaje siÚ tej pokusie, zwïaszcza gdy czujemy siÚ
przytïoczeni lub zestresowani albo mamy duĝo pracy do wykonania.
Na etapie budowania pozycji opór bÚdzie staïym ěródïem dyskomfortu. Mówienie — sïuchanie wïasnych wypowiedzi, wystÚpowanie
przed publicznoĂciÈ — dziaïa prawie jak terapia. WïaĂnie przez cztery
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godziny o tym opowiadaïem. Czy to siÚ nie liczy? Odpowiedě brzmi:
„Nie liczy siÚ”.
Wykonywanie dobrej roboty to wyzwanie. Wyczerpuje, zniechÚca, przeraĝa — wprawdzie nie zawsze, ale gdy jesteĂ w trakcie prac,
moĝesz poczuÊ siÚ w ten sposób. Mówimy, aby zapeïniÊ pustkÚ i uciszyÊ niepewnoĂÊ. „Pustka — powiedziaï kiedyĂ maïomówny aktor
(jeĂli tacy w ogóle istniejÈ) Marlon Brando — dla wiÚkszoĂci ludzi
jest przeraĝajÈca”. To prawie tak, jakbyĂmy byli atakowani przez
ciszÚ lub stawali z niÈ twarzÈ w twarz, zwïaszcza jeĂli przez lata
pozwalaliĂmy, by ego nas okïamywaïo. SzkodliwoĂÊ tego wynika
z jednej przyczyny: najwybitniejsze prace i dzieïa sztuki wynikajÈ
z walki z pustkÈ, ze zmierzenia siÚ z niÈ, a nie z rozpaczliwych prób
jej odepchniÚcia. Gdy stoisz przed wyzwaniem (niezaleĝnie od tego, czy sÈ nim badania w nowej dziedzinie, zakïadanie firmy, produkcja filmu, znalezienie mentora, czy dziaïania na rzecz waĝnej
sprawy), zadaj sobie pytanie, czy szukasz ukojenia w rozmowach, czy
bezpoĂrednio zmagasz siÚ z problemem.
PomyĂl o tym tak: prawdziwy gïos pokolenia nie nazwie siebie
w ten sposób. Gdy siÚ temu przyjrzysz, zobaczysz, jak niewiele takie
„gïosy” mówiÈ. Sama piosenka, mowa czy ksiÈĝka moĝe byÊ krótka,
natomiast jest peïna treĂci i wywiera duĝy wpïyw.
Twórcy cichutko pracujÈ w kÈcie. PrzeksztaïcajÈ wewnÚtrzne
poruszenie w produkt i ostatecznie w wyciszenie. IgnorujÈ impuls
szukania uznania przed rozpoczÚciem dziaïania. Nie mówiÈ duĝo i nie
przejmujÈ siÚ tym, ĝe inni, pokazujÈcy siÚ publicznie i cieszÈcy siÚ
zainteresowaniem, na pozór wychodzÈ na tym lepiej (w rzeczywistoĂci nie wychodzÈ). SÈ zanadto zajÚci pracÈ, aby robiÊ cokolwiek
innego. Gdy juĝ mówiÈ, robiÈ to, poniewaĝ na to zasïuĝyli.
Jedyna relacja miÚdzy pracÈ a gadaniem jest taka, ĝe jedno zabija
drugie.
Niech inni poklepujÈ siÚ po plecach w czasie, gdy Ty siedzisz
w laboratorium, na siïowni lub zdzierasz sobie buty. Zatkaj widniejÈcy poĂrodku Twojej twarzy otwór, który moĝe wyssaÊ z Ciebie
energiÚ witalnÈ. Obserwuj, co siÚ stanie. Zobacz, jak duĝe postÚpy
poczynisz.
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