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Rozdzia czwarty

Nie go za doskonaoci
Bd wobec siebie wymagajcy, ale nie staraj si by perfekcjonist za wszelk cen;
wykorzystuj jak najlepiej kad sytuacj.

Wszyscy wiemy, e wiat nie jest doskonay. wiadomo tego jest zakorzeniona
w naszej duchowej naturze. Jedynie w najbardziej abstrakcyjnym wymiarze naszego
jestestwa moemy wyobrazi sobie idealn perfekcj, do której jaka cz nas
nieustannie dy. Nie ma nic zego w tym pragnieniu, dopóki nie wywiera ono na
nas paraliujcego wpywu. Naley dy do perfekcji, jednak nie wolno pozwoli,
abymy z jej powodu stali si widzami w grze ycia i biznesu. Która z ról yciowych odpowiada Ci bardziej: obserwatora czy uczestnika?
ycie czsto sprowadza si do koniecznoci funkcjonowania w sytuacjach dalekich od ideau. Przykadem moe by nieustanna krytyka skierowana pod adresem wiata biznesu oraz caego systemu socjoekonomicznego, w którym dziaamy.
Czy oferuje on zawsze i dla wszystkich idealne warunki? Oczywicie, e nie. Jestem
pewien, e wielokrotnie czue, i nie otrzymae tego, na co zasuye. W moim
przypadku bywao tak czsto. Bywao te odwrotnie: kiedy miaem wraenie, e
dostaj to, co mi si nie naley. Ten system nie jest idealny, chyba wszyscy si z tym
zgodz. Judaizm naucza, e ludzie powinni si stara by jak najlepsi w obliczu
swojej niedoskonaoci, poniewa nigdy nie osign perfekcjonizmu. Kiedy zdamy
sobie spraw z tego, e jako niedoskonae istoty ludzkie nigdy nie stworzymy idealnego systemu gospodarczego, uwiadomimy sobie jednoczenie, e ów nieidealny system moe by naprawd niezy.
Kiedy samolot podczas lotu psuje si i wpada do oceanu, specjalici badaj
przyczyny katastrofy, starajc si zrozumie, dlaczego samolot run do wody. Nie
chciabym, aby moje sowa zabrzmiay lekcewaco, ale tak si skada, e mog
dostarczy odpowiedzi na to pytanie: przyczyn katastrofy jest grawitacja.
Pytanie, które powinnimy sobie postawi, nie dotyczy tego, dlaczego samolot
spad — to oczywiste, takie s zasady grawitacji — lecz tego, co sprawia, e samolot utrzymuje si w powietrzu. Otó jest to zasuga silników, które przeksztacaj
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znaczn cz energii chemicznej paliwa w cig; z kolei dziki skrzydom cig
przeksztaca si w si non. Jeli usuniemy którykolwiek z powyszych skadników, grawitacja bezlitonie cignie maszyn w dó.
Ameryka ski system socjoekonomiczny dziaa na podobnych zasadach. Wiele
kierowanych dobrymi intencjami osób nieustannie organizuje spotkania, których
uczestnicy staraj si ustali gówne przyczyny biedy na wiecie. Zadaj sobie
pytanie, dlaczego nie wszyscy utrzymuj si na powierzchni dobrobytu, lecz spadaj
w otcha biedy. Odpowied jest prosta, cho niepopularna: bieda jest czym normalnym, tak jak samolot stojcy na ziemi jest czym bardziej naturalnym ni ten
unoszcy si w powietrzu. Taka jest prawda, mimo e Amerykanie nie znaj
prawdziwego niedostatku. Mdrzy ludzie tak naprawd powinni gromadzi si
na spotkaniach po to, aby pozna przyczyny dobrobytu. Nie ma nic nienormalnego
w tym, e przedmioty spadaj z dachu na ziemi, a take w tym, e dobrobyt czasem
stacza si po równi pochyej w kierunku biedy. Potrzeba tyle samo niesamowitej
energii, aby poderwa stutonowy samolot z powierzchni ziemi i aby stworzy bogate spoecze stwo. W bogatym spoecze stwie normalne jest to, e niektórzy jego
czonkowie (czasem nawet liczni) s bogatsi od innych.
Gdybymy przyjrzeli si wikszoci spoecze stw, którym udao si wynie
swoich czonków ponad minimalny poziom egzystencji, okazaoby si, e niektóre
jednostki maj mniej dóbr materialnych ni inne. Niesuszne jest oskaranie
spoecze stwa na podstawie faktu, e niektórzy ludzie s biedniejsi od innych. Cud
polega na tym, e w zasadzie nikt w takim spoecze stwie nie walczy o przetrwanie. Stan polegajcy na tym, e jedni maj mniej — nawet duo mniej — ni inni,
jest smutny, lecz naturalny. Jest jednak wiele powodów ku temu, by chwali spoecze stwo, które wynioso wikszo (cho nie wszystkich) swoich czonków ponad poziom zaspokajania podstawowych codziennych potrzeb. Nie ulega wtpliwoci, e spoecze stwo powinno robi wszystko, aby polepszy jako ycia
wszystkich obywateli, ale te kady z obywateli powinien sam szuka sposobów
na polepszenie swojej sytuacji. Pomys, e wszyscy ludzie powinni y na tym
samym poziomie, jest utopi.
W przypadku wikszoci osób ycie od wieków polega na tym samym: na próbie
osignicia moliwie najbardziej dogodnych warunków egzystencji, mimo przeciwnoci losu. Istnieje pewien pogld, który inspirowa od zawsze ydów w ich staraniach zapewnienia sobie godnego ycia. Wypywa on ze struktury Pisma witego,
a take z majcych 3000 lat przekazów ustnych. Zgodnie z tym pogldem, Biblia
jest wyrazem nastpujcego paktu, jaki Bóg zawar z ludzkoci:
„Jeli bdziecie starali si przetrwa kade z osobna, egzystencja bdzie trudna i krótka; jeli jednak nauczycie si dziaa wspólnie i stworzycie pokojowo nastawione spoecze stwo, funkcjonujce zgodnie z ustalonymi zasadami, wasze
ycie moe sta si niesko czenie wygodne. Wybór naley do was”.
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NIE NALEY OS DZA BIZNESU NA PODSTAWIE
KILKU NIEUCZCIWYCH BIZNESMENÓW
Przyznanie, e system pozwalajcy jednostkom korzystnie wspópracowa, zawiera
wiele niedoskonaoci, nie jest tym samym, co dyskredytowanie caego przedsiwzicia biznesowego, ani nie moe by powodem owej dyskredytacji. Zgadzam si, e byo
w historii wielu nieuczciwych biznesmenów, którzy zachowywali si niewaciwie.
Wystarczy przywoa skandal, jaki wywoa pod koniec roku 2008 cieszcy si
z saw Bernie Madoff. Nie sposób opisa niegodziwo tego oszusta. Laureat
Nagrody Nobla za szerzenie pokoju na wiecie, ocalay z holokaustu Elie Wiesel,
potpi Madoffa w lutym 2009 roku, nazywajc owego finansist, który, zgodnie
z zarzutami postawionymi przez sd, oszuka inwestorów na sum 50 miliardów
dolarów, „psychopat” 1. Co tu jeszcze doda? Duo wicej mona by powiedzie
o ogromnej roli, jak zaufanie odgrywa w stosunkach midzyludzkich, zwaszcza
na paszczynie finansowej. Podobnie jak ogie , który moe ogrza nasze domy,
dziki któremu moemy przyrzdza posiki i który moe uwolni ludzi od harówki,
ale który ma take moc niszczc, zaufanie moe przyczyni si do powstania
wspaniaych spoecze stw lub zosta wykorzystane do niecnych celów. Mona by
duo powiedzie o tym, jacy naprawd s niektórzy ludzie udzielajcy si charytatywnie. Wikszo zdefraudowanych przez Madoffa pienidzy miaa by przeznaczona dla instytucji charytatywnych, które nastpnie dokonywayby korzystnych
dla Madoffa inwestycji. Kiedy poar zniszczy czyj dom, nigdy nie mamy o to pretensji do ognia. Kiedy wic kto zawiedzie nasze zaufanie i okae si nieuczciwym
biznesmenem, nie naley wini za to biznesu. Wina rzadko stoi po stronie etycznego
kapitalizmu, lecz zwykle po stronie tych, którzy praktykuj kapitalizm bez etyki.
Biznes jest narzdziem ludzkiej wspópracy, które, tak jak kade inne, moe
by uyte waciwie lub niewaciwie. Powinnimy jednak widzie rónic midzy
osdzaniem zachowania niektórych biznesmenów jako nieetyczne a osdzaniem
biznesu samego w sobie. Wycznie ludzko jest zdolna do podejmowania decyzji
kierowanych moralnoci i tylko ludzko moe by za nie osdzana i uznawana
za odpowiedzialn za czyny bdce skutkiem owych decyzji. Podobnie jak ostry
skalpel moe by uyty przez lekarza w celu uratowania ycia pacjentowi lub przez
morderc w celu pozbawienia ycia jego ofiary, biznes moe przynosi dobrobyt
i nadziej albo te cierpienie.
Tradycja ydowska pomaga wyjani pogld na otoczenie prawne biznesu, przypominajc, e przedmioty martwe w adnym wypadku nie mog by obwiniane
o spowodowanie czyjego cierpienia. Jedynie ludzie posugujcy si tymi przedmiotami mog (i powinni) by pocignici do odpowiedzialnoci. Kiedy pijany kierowca potrca miertelnie dziecko, adna bdca przy zdrowych zmysach osoba
nie wini za to samochodu. Wina spada na kierowc, czowieka, który zdecydowa si
spoy alkohol i usi za kierownic. Oczywicie istniej pewne systemy finansowe,
filozoficzne i polityczne, które sprzyjaj nieuczciwoci i nagradzaj niewaciwe zachowanie. Nie mam jednak wtpliwoci co do tego, e system, który nazywam etycznym kapitalizmem, który uksztatowa handel w Stanach Zjednoczonych Ameryki
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Pónocnej oraz na którego powstanie mia wpyw wiatopogld ydowskochrzecija ski, by i jest cakowicie godny. Kiedy w przedsibiorstwie sprawy zaczynaj przybiera naprawd zy obrót (a bywa tak od czasu do czasu), obwinianie biznesu, jako niedoskonaego systemu, jest tylko zaciemnianiem prawdziwego czynnika destrukcyjnego — jakim jest odpowiedzialny za powsta sytuacj
czowiek, który podj niewaciwe, a czsto te niezgodne z prawem decyzje.

DLACZEGO OSKARA SI BIZNES,
A USPRAWIEDLIWIA INNE PROFESJE
Inne profesje nie s tak bardzo atakowane jak biznes. Zdarza si na przykad, e niegodziwy lekarz z zimn krwi umierca swoich pacjentów. Oczywicie sensacyjna
natura makabrycznego odkrycia przyciga uwag mediów i spoecze stwa, nikt
jednak nie sugeruje, e medycyna jest z natury niemoralna. Kiedy, jak to si niestety czasem zdarza, okazuje si, e nauczyciel molestowa seksualnie swoje
uczennice, ludzie rzadko obwiniaj o t sytuacj system edukacyjny. W gazetach
ukazuj si nieraz informacje o gwatach i pobiciach, jakich dopuszczaj si zawodowi sportowcy, a prywatne ycie wielu artystów kryje niejedno szale stwo, mimo to
ludzie nie nalegaj, aby rzd skrupulatnie zbada i uregulowa bran sportow
oraz rozrywkow. Gdy jednak osoby zajmujce si biznesem zachowuj si niewaciwie i nieetycznie, media czsto sugeruj, e takie postpowanie jest norm
w brany o tak kwestionowanej reputacji. W samym wiecie polityki znamy mnóstwo postaci chccych dorobi si na zaufaniu obywateli i sprzeniewierzajcych
finanse publiczne. Opinia spoeczna susznie potpia owych wybranych przez siebie
reprezentantów i czsto nie pozwala im ponownie zajmowa stanowisk, jednak
nikt nie sugeruje, e powinno si zastpi konstytucj innym systemem.
Przyznaj, e w biznesie s ludzie godni potpienia — wszyscy chyba mielimy do
czynienia z kim podobnym. Takie osoby istniej i nikt nie chciaby z nimi robi
interesów. Spotkaem w yciu wiele takich postaci i nie mam zamiaru stawa w ich
obronie. Uwaam, e s to pasoyty. Oddaj si egoistycznym i czsto okrutnym
dziaaniom, osabiajcym i naraajcym na niebezpiecze stwo system, który hojnie
obdarza ich korzyciami. Postpowanie takie nie jest naturalnym produktem systemu opartego na wolnym i szlachetnym wspódziaaniu gospodarczym, ale znacznym odchyleniem od normy. Nieuczciwi biznesmeni nie tylko przynosz ha b
uczciwemu i szlachetnemu sposobowi zarabiania na ycie, lecz take demoralizuj wszystkich innych zaangaowanych w uczciwe interesy. To wanie z ich winy
powstao powiedzenie: „Na uczciwoci daleko nie zajedziesz”.
Dziesitki lat wzorowo prowadzonego interesu, podczas których dana firma
zapewniaa prac tysicom rodzin, a podane produkty caemu wiatu, mog
pój w niepami z powodu sensacyjnych informacji o niewaciwym zachowaniu
jednej z osób zaangaowanych w ycie przedsibiorstwa. Wydaje si na przykad,
e przedsibiorstwo Monsanto zanieczyszczao potoki i wypeniao wysypiska
mieci niebezpiecznymi dla rodowiska odpadami w okolicach maego miasteczka
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Anniston w stanie Alabama. Przedsibiorstwo to cieszyo si ponadczterdziestoletnim monopolem na produkcj chodziw przemysowych znanych jako polichlorowane bifenyle (PCB), które, jak dzi wiadomo, s niebezpieczne, a kiedy okrzyknito je cudotwórczymi substancjami chemicznymi. S niepalne, przewodz ciepo,
ale nie przewodz prdu. Stosowano je jako materiay izolacyjne w przewodach
elektrycznych, silnikach czy transformatorach. Wikszo ludzi prawdopodobnie
uznaaby za niesprawiedliwe krytykowanie przedsibiorstwa Monsanto z powodu
produkowania od 1929 roku substancji, która w tamtych czasach nie bya uznawana za niebezpieczn. Jednak z notatek subowych sporzdzanych przez ówczesnych pracowników wynikao, e przedstawiciele firmy nie postpowali waciwie. Otó osoby, które kiedy odpowiaday za funkcjonowanie firmy, wiedziay
o potencjalnej szkodliwoci substancji lub przynajmniej przypuszczay, e moe
ona mie niekorzystny wpyw na zdrowie ludzi. Na przykad notatki subowe
oznaczone jako „TAJNE: przeczyta i zniszczy” pokazuj, i w 1966 roku dyrektorzy w Monsanto odkryli, e ryby yjce w potoku, do którego wylano odpadki,
zdychay w cigu kilku sekund. We wrzeniu 1969 roku firma powoaa komitet,
który mia si zaj wyjanieniem tego faktu. Protokó jednego z zebra ujawnia,
e podczas pracy komitetu wyznaczono dwa gówne cele: utrzymanie sprzeday
i dotychczasowych zysków oraz obron dobrego wizerunku Monsanto. Firmie
zaleao na tym, aby nie straci jednego z najbardziej dochodowych przedsiwzi
oraz „zaj si zmniejszeniem ryzyka poniesienia ewentualnej odpowiedzialnoci”2.
Krótko mówic: wszystko wskazuje na to, e szefowie firmy rzeczywicie zachowali si w sposób naganny.
Podobnie byo w przypadku przedsibiorstwa Enron. Kiedy 2 grudnia 2001 roku
firma ogosia bankructwo, byo to najsynniejsze w historii Stanów Zjednoczonych skorzystanie z rozdziau 11. Kodeksu upadociowego. Chyba kady powinien
by w pewnym sensie poruszony zaistnia sytuacj. Kada uczciwa osoba zwizana
z biznesem zostaa pokrzywdzona, nie ze wzgldu na to, e wiedziaa o wszystkim, co zaszo, lub rozumiaa, w jaki sposób liczba ponad 3000 spóek zalenych
zostaa wykorzystana do oszustw finansowych, lecz dlatego, e firma staa si racym przykadem nieprzyzwoitoci. Wszyscy syszeli doniesienia o potajemnie niszczonych dokumentach i o tym, jak tysice pracowników straciy swoje oszczdnoci, podczas gdy wysi rang dyrektorzy jakim cudem sprzedali swoje akcje
w niektórych przypadkach nawet na sze miesicy przed katastrof. Kady sysza
te, jak w lecie 2001 roku Sherron Watkins, jedna z dyrektorek, która wczeniej
pracowaa w firmie audytorskiej Arthur Andersen obsugujcej Enron, w siedmiostronicowym licie skierowanym do Kennetha Laya, prezesa i dyrektora generalnego,
wyrazia obaw, i Enron moe okaza si „kunsztownym oszustwem ksigowym”.
Takie afery s poywk dla bdnych przekona o biznesie. Wizerunek biznesu zosta powanie naruszony, a zawód biznesmena oczerniony wraz z upadkiem
firmy, która bya uznawana za siódme co do wielkoci przedsibiorstwo USA.
Latem 2001 roku oburzenie spoecze stwa byo tak wielkie, e Kongres Stanów
Zjednoczonych przeprowadzi ponad osiem rozpraw. Dziennik „The Wall Street
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Journal” nawoywa jednak do skoncentrowania si na gównych winowajcach,
a nie na systemie. „Cho historia osób, które straciy pienidze zgromadzone na funduszu emerytalnym spóki, jest tragiczna, chodzi raczej o konkretne matactwa
i przestpstwa korporacyjne ni o luki w prawie dotyczcym rent i emerytur czy
o plan emerytalny 401(K)*. Z pewnoci nie jest to usprawiedliwieniem dla kongresu, aby blokowa prywatne programy emerytalne, dziki którym miliony Amerykanów mog cieszy si wygod na staro”3. Mimo e niektórym firmom udaje si
niszczy dowody winy i tuszowa matactwa, ogromna wikszo przedsibiorstw
komercyjnych wytrwale powstrzymuje si przed choby najdrobniejszym niewaciwym zachowaniem.
Kryzys tzw. kredytów hipotecznych subprime†, w latach 2008/2009 równie nie
by spowodowany brakami w systemie, lecz bdami ludzi. Winnych byo wielu
polityków caymi latami naciskajcych na kredytodawców za porednictwem
Fannie Mae‡, aby udzielali kredytów subprime z powodów, które mona by nazwa
politycznymi4.
Niewiarygodnym faktem nie s nieprawidowoci w handlu i przemyle, lecz to,
z jak rzadkoci do nich dochodzi. Warto zaznaczy, e informacje o tym ciesz si
tak popularnoci wanie z powodu wzgldnej incydentalnoci. Oczywicie to
w adnym stopniu nie usprawiedliwia zachowania poszczególnych jednostek, jednak
dowodzi, e bdem byoby skazywanie caego systemu. Wielkie skandale, takie
jak opisane powyej, przysaniaj fakt, e owe nieetycznie postpujce jednostki
stanowi nieznaczn, jednak widoczn mniejszo. Duo czciej spotyka si uczciwych biznesmenów praktykujcych to, co nazywam etycznym kapitalizmem, ludzi, którzy poprzez honor i wartoci ywi oraz podtrzymuj system, jednoczenie
przynoszc korzyci sobie i swoim rodzinom. Jest to z pewnoci hod skadany wrodzonej sile i poczciwoci rozlegej, wspaniaej sieci wspódziaania ludzi na paszczynie ekonomicznej, której nie zdoaj zniszczy nieliczni sabotayci.

BOGACZE TO NIE WCIELENIE ZA;
ZROBILI TE DUO DOBREGO
Nie ma wielu osób, które s wycznie ze albo wycznie dobre. Kady czowiek jest
mieszank emocji, aspiracji i wartoci moralnych. Czasem ludzie postpuj w sposób szlachetny, a innym razem sami przeklinaj wasne zachowanie. Najczciej
*

401(K) — najpopularniejszy pracowniczy plan emerytalny w USA — przyp. tum.

†

Kredyt subprime — kredyt bankowy, którego oprocentowanie jest wysze ni przy standardowym kredycie. Jego specyfika polega na tym, e udziela si go temu kredytobiorcy, który
ma z histori kredytow (np. nie paci rat w wyznaczonym terminie) — przyp. tum.

‡

Federal National Mortgage Association (FNMA, powszechnie nazywane Fannie Mae) —
przedsibiorstwo sponsorowane przez rzd Stanów Zjednoczonych. Jest to prywatna firma,
na mocy specjalnego prawa upowaniona do poyczania pienidzy i udzielania gwarancji
kredytowych — przyp. tum.
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jednak dziaania ludzi s zoone. Jednym z powodów, dla których uniwersalne
porozumienie moralne jest tak zudne, jest fakt, e wikszo zachowa ludzkich
to kombinacje dobra i za. Przypumy, e ofiaruj mojej córce wspaniay prezent.
Jest to pozytywny, pozbawiony egoizmu czyn, który ona zapamita na zawsze,
jednak moe on wywoa take niekorzystne konsekwencje, na przykad zazdro
rodze stwa lub odwlekanie usamodzielnienia si córki. Kady musi nauczy si wynajdywania pozytywnych elementów zoonego zachowania skomplikowanych ludzi.
W XIX wieku pojawili si w Stanach Zjednoczonych pierwsi magnaci przemysowi. Wszyscy oni byli ludmi; nie wszyscy byli anioami, ale te nie wszyscy byli
diabami. Czy byli wród nich wyjtkowo podli biznesmeni? Owszem. Opowieci
o przymusie zaopatrywania si w tzw. sklepach firmowych oraz o niespeniajcych
norm kwaterach subowych czsto byy prawdziwe. Na przykad odkryto, e
Pullman Company zmuszaa swoich pracowników do wynajmowania lokali bdcych wasnoci firmy oraz wymagaa, aby kupowali oni produkowane przez
siebie produkty po zawyonych cenach. Nierzadko zdarzao si, e na pasku wypaty uwzgldniano zaduenie pracownika. Wród przedsibiorców zdarzali si
niegodziwi ajdacy. Jednak nie bya to zasada i nie naley podawa w wtpliwo
uczciwoci wszystkich generacji biznesmenów, wród których byo wielu szlachetnych ludzi.
Oto, jak Andrew Carnegie opisuje moment, w którym w wieku 12 lat otrzyma pierwsz pensj:
Nie umiem wyrazi, jak bardzo byem dumny, kiedy otrzymaem swoje
pierwsze tygodniowe wynagrodzenie. Jeden dolar i dwadziecia centów, które
sam zarobiem i które wrczono mi za to, e przydaem si na co wiatu!
Nie byem ju cakowicie uzaleniony od moich rodziców, ale w ko cu
staem si równoprawnym czonkiem, przyczyniajcym si do dobrobytu
rodziny i bdcym w stanie jej pomóc! Myl, i to wanie sprawia, bardziej ni cokolwiek innego, e chopiec staje si mczyzn, prawdziwym
mczyzn. Wspaniae jest poczucie poytecznoci5.
By moe nie jest to mowa witego, ale te nie zodzieja. Do dzi mieszka cy
wikszych i mniejszych miast w Stanach Zjednoczonych korzystaj z efektów filantropii Andrew Carnegie’go za kadym razem, kiedy wchodz do miejskiej biblioteki.
Parki, uniwersytety i szpitale to niektóre z dobrodziejstw, jakimi owi hojni przedsibiorcy obdarowali spoecze stwo ameryka skie. Jednak Andrew Carnegie
oraz inni magnaci zostali w póniejszym okresie okrzyknici „wyzyskiwaczami”.
Za ycia zasadniczo postrzegano ich w sposób realistyczny — jako majcych wady ludzi, którzy jednak zrobili wicej dobrego ni zego.
Przeanalizujmy kolejny, mniej znany przypadek. James Jerome Hill urodzi si
w ubogiej chacie w kanadyjskim Ontario w 1838 roku. Jego ojciec zmar, kiedy
James by jeszcze dzieckiem, dlatego chopiec pomaga matce, pracujc w sklepie
warzywniczym za cztery dolary miesicznie. Dziki hartowi ducha i cikiej pracy
Hill przyczyni si do wybudowania linii kolejowej przecinajcej pónocny zachód.
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Jego pomys polega na stopniowym, niespiesznym budowaniu kolejnych odcinków
linii kolejowej oraz na rozwijaniu gospodarki danego rejonu przed przejciem do
budowy kolejnego etapu. „W celu przycignicia imigrantów zaoferowa przesiedlenie ochotników za jedyne 10 dolarów, jeli zgodz si oni uprawia ziemi w pobliu linii kolejowej”6. Zorganizowa specjalne kursy dla nowo przybyych, na
których opowiadano o warunkach lokalnych oraz uczono rónych technik upraw,
midzy innymi podozmianu. Sprowadzi z Anglii 7000 sztuk byda i odda je ludziom zasiedlajcym tereny znajdujce si w pobliu budowanej linii kolejowej.
Hill powiedzia imigrantom pracujcym i osiedlajcym si w pobliu linii kolejowej, e wszyscy oni jad na tym samym wózku; wytumaczy, e albo bd razem
pracowa dla wspólnego dobra, albo wspólnie klepa bied. Aby upewni si, e
osadnicy osign sukces, utworzy eksperymentalne farmy, na których testowano
nowe rodzaje nasion, trzymano ywy inwentarz i sprawdzano wydajno sprztu
rolniczego. Sponsorowa konkursy i sowicie nagradza tych farmerów, którzy osigali
najlepsze wyniki w produkcji misa i uprawy pszenicy7.
Czy robi to wszystko z powodu bezinteresownego altruizmu? Oczywicie, e nie.
Stara si zapewni sobie przyszych uytkowników swojej linii kolejowej. Pomagajc im w osiganiu sukcesów, przyczynia si do wasnego przyszego dobrobytu.
Finansowa, asystowa i budowa infrastruktur, aby sta si bogatym. Moemy
by jednak pewni jednego: owi pionierzy, którzy za jedyne 10 dolarów mogli przenie si z zatoczonych kamienic czynszowych do ziemi obiecanej, owi farmerzy,
którzy za darmo otrzymali 7000 sztuk angielskiego byda, a take wielu innych,
którzy rozpoczli nowe ycie wzdu linii kolejowej Hilla — wszyscy czuli
wdziczno dla tego czowieka.
Ów pogld zmieni si w okresie wielkiego kryzysu, kiedy socjalista Matthew
Josephson napisa ksik zatytuowan The Robber Barons (Wyzyskiwacze).
Ksika ta zostaa wydana w 1934 roku. Do tamtego czasu wiek XIX by postrzegany jako okres bezprecedensowego rozkwitu gospodarczego. Oczywicie nie wszyscy stali si bogaci, jednak wikszo ludzi cieszya si standardem ycia, o którym ich rodzice mogli jedynie pomarzy. Sprawno i pomysowo tych, których
Josephson nazwa wyzyskiwaczami, z pewnoci oszczdzia niemal kademu
harówki. Dostpno ropy naftowej, transport kolejowy, wielka rónorodno
produktów — wszystko to sprawio, e prawie kady y w lepszych warunkach
ni kilka lat wczeniej. Jednak ksika Josephsona cieszya si zainteresowaniem
wród waszyngto skich twórców Nowego adu§, postrzegajcych opisanych
przez autora magnatów jako symbole skorumpowanego systemu gospodarczego,
który spowodowa wielki kryzys. Tak uj to Walter Donway:

§

Nowy ad (ang. New Deal) — program reform ekonomiczno-spoecznych wprowadzonych
w Stanach Zjednoczonych przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta w latach 1933 –
1939. Celem tych reform byo przeciwdziaanie skutkom wielkiego kryzysu, który pozostawi
miliony Amerykanów bez pracy, w ndzy, a gospodark w stanie chaosu — przyp. tum.
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Kiedy posypaa si lawina upadajcych banków i nastaa ndza kryzysu, wygodnie byo zasoni si kolekcj czarnych charakterów wymienionych przez Josephsona oraz ich wymiewanym bogactwem, aby odwróci
uwag od roli, jak w kryzysie gospodarczym odegra System Rezerwy Federalnej wraz z szale stwem ustawy Smoota-Hawleya**. Ksika wraz z potpionymi portretami opisywanych w niej postaci oraz marksistowsk analiz
rzeczywistoci staa si byskawicznie dzieem kultowym, a jej obraliwy tytu
uzyska rozgos przewyszajcy warto treci […] Podobnie jak Josephson,
wielu dzisiejszych moralistów stawia znak równoci midzy duymi zarobkami a nieuczciwymi zyskami […] zupenie tak, jakby owe zarobki same
w sobie byy dowodami przestpstwa8.
Reakcj na owiadczenia rzdowe dotyczce chciwoci Wall Street byy próby
populistów ograniczenia firmowych premii, które stay si cech rozpoznawcz
Capitol Hill w pierwszych miesicach 2009 roku, kiedy to usiowano odwróci
uwag opinii publicznej od roli, jak rzd odegra w zaistnieniu i pogorszeniu si
obecnego kryzysu gospodarczego.

JE LI TRAKTUJESZ LUKSUS JAK CHLEB POWSZEDNI,
TO ZNACZY, E SPRAWY MAJ SI BARDZO DOBRZE
Gospodarka Stanów Zjednoczonych musi funkcjonowa do dobrze, skoro tylu
Amerykanów traktuje luksus jak chleb powszedni. Kady chyba sysza wypowiadane przez nich czsto zdanie: „Chyba wezm dzie wolny i spdz go z rodzin”
albo: „Nikt jeszcze nie umar, aujc, e spdzi za mao czasu w pracy”. S to
tylko adne zdania, jednak mog by one wypowiadane wycznie przez kogo,
kto nie martwi si, e jego dzieci pójd spa godne i przestraszone. W niektórych
pa stwach, zarówno kiedy, jak i dzi, jest wielu rodziców, którzy nie martwi si
tym, e spdzaj za mao czasu ze swoimi pociechami, ale tym, e nie zdoaj zapobiec ich mierci godowej. Wzicie dnia wolnego, nawet w tak szlachetnym
celu jak spdzenie czasu z dziemi, to luksus, a moliwo zrobienia tego oznacza, e
Twoje zmartwienia nie s zwizane z jedzeniem, dachem nad gow i przetrwaniem. Ogromna liczba mieszka ców naszej planety chtnie w mgnieniu oka zamieniaby si z Tob miejscami.
Zdaj sobie spraw z tego, e to, co teraz powiem, moe si wyda przesad,
jednak jest to prawda. Przez wikszo historii ludzkoci (a w niektórych krajach
równie dzi) znaczna cz populacji kada swoje dzieci do óek, wiedzc, e s
godne. Wyobramy sobie tylko, jak bolesna musi by dla rodzica wiadomo,
**

Ustawa Smoota-Hawleya — ameryka ska ustawa z 1930 roku, która zwikszaa do rekordowych poziomów co na ponad 20 tysicy towarów importowych. W opinii wielu wspóczesnych ekonomistów przyczynia si do pogbienia i przeduenia wielkiego kryzysu. Wiele
krajów odpowiedziao tym samym, wprowadzajc wasne ca, co poskutkowao zmniejszeniem importu i eksportu o ponad poow — przyp. tum.
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e nie moe zapewni swoim potomkom tej podstawowej potrzeby. aden z rodziców bdcy w takiej sytuacji nie uznaby za wartociowe pozostanie w domu
w celu spdzenia czasu z dziemi. Cena tego byaby zbyt wysoka.
Dzisiejsza niesamowita struktura socjoekonomiczna jest nieco inna. Prawie
nie zauwaa si, e w wielu firmach poprzez odpowiedni polityk kadrow zachca si pracowników do brania dni wolnych z powodów rodzinnych. Kierownicy czsto z dum wskazuj na puste miejsce przy biurku i mówi: „Mike jest na
urlopie ojcowskim”. Urlop ojcowski? Mylaem, e tylko kobiety rodz dzieci. Oczywicie kraje, które podaj za ogólnym ksztatem etycznego kapitalizmu, s dzi tak
produktywne, e od czasu do czasu pracownik moe zosta w domu z on i nowo narodzonym dzieckiem. Czy to nie wspaniae?

CZYM RÓNI SI ETYCZNY KAPITALIZM OD ZWYKEGO
Stosuj termin „etyczny kapitalizm” w odniesieniu do wyszukanego, trwaego
systemu wspópracy ludzi na paszczynie ekonomicznej. Socjalizm opowiada si
za nieograniczonym zaangaowaniem rzdu w nieko czc si i daremn misj
ustanowienia równych warunków ycia dla wszystkich. Uwaa, e jeli trzeba powici temu celowi masy, które musz z tego powodu cierpie, a nawet umiera,
to niech tak bdzie. Jak bezdusznie powiedzia Wodzimierz Lenin: gdzie drwa
rbi, tam wióry lec. Druga skrajno to kapitalistyczna polityka nieinterwencji,
która obstaje przy koncepcji, e rzd nie powinien angaowa si w gospodark
kraju, poniewa uniemoliwiby w ten sposób oddzielnym jednostkom denie
do osignicia osobistych korzyci. Pierwszy z opisanych systemów odmawia obywatelom ich podstawowych praw, podczas gdy drugi daje im woln rk i zbytni
swobod. Oba systemy ostatecznie nie przynosz efektów, poniewa ignoruj duchowy wymiar Boych darów i wymaga .
Uwaam, e kiedy ameryka ski biznes dobrze funkcjonuje, pracodawca i pracownik s w mniejszym stopniu skupieni na swoich prawach, a w wikszym stopniu
na wzajemnych zobowizaniach. Wemy na przykad prawo do godzinnej przerwy
na lunch. Kiedy uywam terminu „etyczny kapitalizm”, wyobraam sobie sposób,
w jaki podchodzi do tej kwestii prawo ydowskie. Mimo i nakazuje ono, aby po
kadym posiku odmawia modlitw dzikczynn, to oferuje równie wersj skrócon tej modlitwy dla pracowników otrzymujcych tzw. dniówk, tak aby nie okradali szefa z czasu przeznaczonego na prac. Pracownik ma moralny obowizek
caodziennego zapracowania na swoje wynagrodzenie.
Oto wspaniay przykad na to, e niektórzy pracownicy traktuj powanie owo
zobowizanie. Pewnego popoudnia szedem wawym krokiem wzdu nabrzea
w Marina del Rey w Los Angeles w Kalifornii, aby zabra ze swojego jachtu o nazwie „Idea” zostawion tam ksik. W pewnym momencie zauwayem modego
mczyzn, który przymocowywa przepikn stalow tabliczk do jachtu ssiadujcego z moim. Zatrzymaem si, aby chwil z nim porozmawia, pochwaliem
jego fachowo i zaczem wypytywa go, czy nie upikszyby w podobny sposób
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mojego jachtu. Po udzieleniu odpowiedzi na kilka moich pyta , Robert Dryer
przerwa mi, mówic: „Z radoci odpowiem na dalsze pana pytania, mog nawet
pokaza panu, jak to si robi, ale dopiero po siedemnastej, poniewa dostaj wynagrodzenie w formie dniówki”. Byem zdumiony jego uczciwoci i zapytaem, gdzie
jest jego szef. „Pod koniec tygodnia wraca z Hawajów” — odpar mczyzna.
Zrobiem wszystko, aby punktualnie o pitej znale si w tym samym miejscu na nabrzeu, i okazao si, e Robert, byy marynarz odzi podwodnej Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, by tak wiarygodny jak jego sowa. Krótko po siedemnastej spakowa swoje narzdzia, poszed ze mn do mojego jachtu
i otworzy dwa piwa. Tam pogawdzilimy duej, ni byo to zaplanowane. Nie uwaa swojej pilnoci i uczciwoci za co wyjtkowego. W ten sposób go wychowano.
Bez wahania zaproponowaem mu penoetatow prac u mnie. Chcia wiedzie,
czym miaby si zajmowa. Powiedziaem mu, e tego jeszcze do ko ca nie wiem,
ale wiem na pewno, e osoba z tak mocno zakorzenion wiadomoci tego, w jaki
sposób dziaa cay system, z pewnoci jest potrzebna w mojej organizacji.
Dryer pracowa ze mn póniej przez kolejnych sze lat, towarzyszy mnie i mojej rodzinie w transoceanicznych wyprawach i sta si prawie jej czonkiem. Wiem,
e Bob nie by wyjtkiem. Wielu Amerykanów (jeli nie wszyscy) ma podobne
poczucie sprawiedliwoci i obowizku. Judaizm, a przez to równie etyczny kapitalizm, opiera si na systemie zazbiania si raczej obowizków ni praw. Niezalenie od tego, czy jestem Twoim szefem, czy pracownikiem, nie chodzi o wspólne prawa, lecz wzajemne zobowizania.
Naley jednak pamita o tym, e obowizkiem pracodawcy jest zapacenie
pracownikowi w ustalonym terminie i nieobarczanie go bezsensown prac. ydowskie prawo nakazuje na przykad, e bez wzgldu na wysoko wynagrodzenia,
pracodawca nie moe nakaza pracownikowi w jednym dniu wykopania dou,
w drugim wypenienia go ziemi, po czym ponownego wykopania go w trzecim
dniu. Wczesne lata dowiadcze produkcji masowej i pracy przy liniach montaowych na pocztku XX wieku pokazay, e traktowanie pracowników jak roboty
i pozbawianie ich znaczenia w yciu zawodowym jest nie tylko niemoralne, ale
te ekonomicznie nieefektywne. Dla ydów, którzy zawsze postrzegali Boga jako
dobroczy c i mdrca, nie byo to zaskoczeniem. Bóg chce, aby przedsibiorstwa
dobrze prosperoway, poniewa jest to dowodem, e Jego dzieci we waciwy
sposób wykorzystuj system etycznego kapitalizmu.
Mimo niesamowitych korzyci wypywajcych z systemu, który zapewnia tak
wiele dla tak wielu, nie brakuje krytykantów organizujcych krucjaty przeciwko
kapitalizmowi Stanów Zjednoczonych. Wystarczy porozmawia z pierwszym lepszym studentem. Zadziwiajce jest to, co wikszo z nich myli o ameryka skim
biznesie. Rich Karlgaard, wydawca magazynu „Forbes”, powiedzia: „Niedawno
suchaem programu rozgoni radiowej BBC, w którym poruszano temat londy skiego dystryktu finansowego zwanego »the City«. Cytowano sowa wielu modych
brytyjskich bankierów, którzy twierdzili, e moralno jest przeszkod w deniu
do sukcesu zawodowego i e jeli chce si zosta milionerem, lepiej jest mie gen
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socjopaty”9. Myl przyczyn ze skutkiem. To nie system sprawia, e socjopatyczne zachowania si opacaj — to socjopatyczne zachowania uszkodziy system.
Biblia oraz ustne przekazy wci przypominaj ydom ostrzeenie Boga skierowane do ludzkoci:
Stworzyem was z niezliczonymi pragnieniami i tsknotami, jednak
umieciem was w wiecie o pozornie ograniczonych ródach. Moe si
wydawa, e nie starczy wszystkiego dla wszystkich. Jednak jeli bdziecie
si stosowa do ustalonych przeze mnie zasad cigej wspópracy, niczego
wam nie zabraknie. Jeli zdecydujecie si oddzielnie dy do zaspokojenia
potrzeb, bdziecie skazani na nieustann walk o przetrwanie. Stworzyem
wiat tajemniczy i niezrozumiay dla ludzkiego umysu. Bdziecie musieli
by wobec siebie hojni i pomocni. Bdziecie ze sob wspópracowa i bdziecie musieli zrozumie, e stosunki midzyludzkie na paszczynie ekonomicznej opierajce si na etycznym kapitalizmie s czym, co mi si podoba,
i s dobre. Inne sposoby poradzenia sobie w yciu, pozbawione kooperacji,
s nie tylko ze, ale postaraem si te, aby byy nieefektywne.

ETYCZNY KAPITALIZM DZIAA TYLKO W JEDEN SPOSÓB
Tylko w jeden sposób? To stoi w sprzecznoci z ludzkim instynktem. Postaram si to
wytumaczy. Trzeci na wiecie pod wzgldem wielkoci most wiszcy, Tacoma
Narrows Bridge w stanie Waszyngton, zosta dopuszczony do uytku w lipcu
1940 roku. Rankiem 7 listopada tego samego roku zerwaa si wichura i most zacz
niepokojco falowa. Niebawem jezdnia zacza pka i runa w zimne wody znajdujcej si dwiecie stóp niej Puget Sound. Liny zaczy si rwa, odamy betonu poleciay w dó, belki none wygiy si i w cigu godziny most znikn z powierzchni ziemi. Odbudowa wyduya si o 10 lat z powodu II wojny wiatowej.
Jak atwo sobie wyobrazi, powoano komisj, która miaa zbada przyczyny
zawalenia si mostu. Wyniki wskazyway na to, e pewne podstawowe zasady
konstrukcji mostów zostay pogwacone ze wzgldu na oszczdnoci i walory estetyczne. Sto lat przed tym, jak wybudowano Tacoma Narrows Bridge, John Scott
Russell, wiceprezydent towarzystwa Royal Scottish Society of Arts, opublikowa
dokument zatytuowany: O wibracjach mostów wiszcych oraz innych struktur
smukych. Pismo to zawierao wiele informacji potrzebnych do tego, aby wybudowa
mocny i stabilny most. Konstrukcja, która zastpia poprzedni most, zostaa wybudowana zgodnie z wszystkimi normami i okazaa si bezpieczna oraz wytrzymaa.
Dzi na wiecie jest wiele piknych wiszcych mostów, a kady z nich jest wyjtkowy. Mogoby si zatem wydawa, e istniej niezliczone sposoby budowania
mostów wiszcych. To mylny wniosek. Mimo e kada konstrukcja ma unikatowy ksztat, styl i kolor, rónice te kamufluj podstawowe podobie stwo. Kady
kiedykolwiek wybudowany most wiszcy jest zaprojektowany tak, aby oprze si
tym samym siom w ten sam sposób. Niezalenie od tego, czy jest on drewniany,
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tak jak ten na rzece Kwai w Azji, czy stalowy, jak George Washington Bridge czcy
Manhattan z New Jersey, wszystkie mosty s skonstruowane w standardowy,
wypróbowany sposób. Trzeba przy ich budowie wzi pod uwag wytrzymao
i ciar materiau, z którego bd skonstruowane. Naley pamita o grawitacji,
planowanym obcieniu oraz sile wiatru. Kluczowe narzdzia to zoone wzory fizyczne oraz matematyka stosowana. Tak dugo, jak dziaa si w ramach okrelonych
kryteriów systemowych, budowane mosty mog przejawia unikalne pikno i styl.
Oto, w jaki sposób nauczyem si stosowa zasady budowania mostów w innych obszarach ludzkiej dziaalnoci. Gdy byem dzieckiem, zachcano mnie do
odnajdywania moralnego przesania we wszystkim. Bardzo lubiem demontowa
stare zegarki i próbowa je naprawia, dlatego staem si pewnego rodzaju ssiedzk skadnic zepsutych zegarów i zegarków. Kady z ssiadów i znajomych, kto
mia stary cienny lub rczny zegarek albo inny rodzaj czasomierza, wpada do
mnie i obdarowywa mnie kolejnym skarbem powikszajcym moj kolekcj. Ojciec
popiera moje zainteresowanie i zachca mnie do naprawy zardzewiaych czasomierzy. Chtnie wic rozbieraem zegarki na czci pierwsze i staraem si je naprawi.
Prawie zawsze proces ponownego skadania elementów blokowao pi lub sze
maych trybików, których waciwego pooenia nie udawao mi si ustali. Moje
wysiki nie przynosiy zadowalajcych rezultatów, wic wkrótce straciem zapa.
Póniej pytaem mojego ojca, dlaczego zachca mnie do zabawy z zegarkami.
Powiedzia, e czeka, a odkryj moralne przesanie mechanicznych zegarków.
Moralne przesanie? Miaem zaledwie 10 lat i chyba za wczenie byo na to, aby
obcia mnie moralnymi przesaniami. Jednak mój ojciec sdzi (i ja równie
uwaam tak od tamtej pory), e spostrzegawczy i wnikliwi ludzie odnajduj przesanie moralne niemale we wszystkim i e nigdy nie jest na to za wczenie. Do
dzi pamitam, w jaki sposób ojciec spoytkowa t wiedz: mimo e jest mnóstwo sposobów ponownego skadania zegarków, mechanizm bdzie funkcjonowa
tylko wtedy, kiedy zostanie zoony w jedyny waciwy sposób. Tarcza moe by
pomalowana na róne kolory, a koperta zrobiona z cyny lub ze szczerego zota,
jednak jeden system podstawowych zasad musi zosta zachowany.
Podobnie jest w przypadku spoecze stwa. Moe si wydawa, e istnieje wiele
metod na stworzenie prosperujcej gospodarki, jednak tak nie jest. Cho stare powiedzenie zapewnia nas, e cel mona osign rónymi sposobami, ydowskie
postrzeganie wiata zaprzecza tej tezie i sugeruje, i bez wzgldu na to, czy chodzi
o most, czy o biznes, zwykle jest tylko jeden skuteczny sposób na osignicie celu
i wiele innych, które zawodz. Stworzenie systemu, w ramach którego obywatele
wspópracuj ze sob na paszczynie ekonomicznej, przypomina konstruowanie
mostu. Postpowanie zgodne z systemem etycznego kapitalizmu zapewnia solidn struktur, wewntrz której jest miejsce na indywidualizm, wybór i osobowo.
Pomimo dobrego funkcjonowania, system zasad, zwyczajów i protokoów regulujcych stosunki midzyludzkie na paszczynie ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych jest nieustannie atakowany. Paradoks polega na tym, e czsto ci, którzy
najintensywniej krytykuj moraln zasadno systemu, jednoczenie wycigaj
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z niego najwiksze korzyci. Kady z nas powinien by w duym stopniu przekonany o susznoci dziaa , które nie tylko pochaniaj wiksz cz najbardziej
produktywnych godzin w cigu dnia, ale te zapewniaj nam przetrwanie, a czsto staj si czci naszej tosamoci. Myl, e przydatne okae si przeanalizowanie czterech gównych oskare wysuwanych przeciwko biznesowi.

CZTERY GÓWNE ZARZUTY STAWIANE BIZNESOWI
Jest pewna wana sprawa, o której naley zawsze pamita. Na ludzi ma wpyw
waciwie wszystko, co im si w yciu przydarza. Moe Ci si wydawa, e zapomniae dwik jakiej melodii, któr kiedy syszae, lub imi osoby, któr poznae dawno temu. Jednak gdy tylko znajomy zanuci Ci do ucha kilka nut albo
przyprowadzi tamt osob, natychmiast je rozpoznasz. Tak naprawd nigdy nie
zapomniae ani melodii, ani imienia danej osoby. Informacje te prawdopodobnie
znajdoway si w mniej dostpnym obszarze mózgu, ale wci tam byy.
Wszystko to, co dociera i zatrzymuje si w Twoim mózgu, staje si czci
Ciebie i wpywa na to, kim si stajesz, na dziaania, które podejmujesz, i na sowa,
które wypowiadasz. Mona wykorzysta t wiadomo w celu umylnego wszczepienia sobie okrelonych koncepcji i zasad, które chce si zachowa i wedug
których chce si postpowa.
Ogldanie filmu lub przedstawienia teatralnego jest bardzo dobr metod
przyswajania danych zagadnie i koncepcji. Czytanie ksiek to równie dobry
sposób. Niemniej najbardziej skutecznym sposobem jest czytanie tekstu na gos.
Kiedy do naszych uszu dociera nasz wasny gos wypowiadajcy dane sowa, atwiej je przyswajamy i wierzymy w nie. Jestem pewien, e zaobserwowae kiedy
kamc, który w ko cu sam zaczyna wierzy w wypowiadane przez siebie, wci
powtarzane garstwa. Nie twierdz, e powiniene powtarza kamstwa, proponuj raczej je odrzuca. Jednak zarówno w yciu zawodowym, jak i prywatnym
z pewnoci czsto syszysz, jak ludzie oczerniaj biznes. Od tej pory nigdy nie
tra okazji do odpierania podobnych niesusznych zarzutów. Zdobdziesz wicej
wadzy w biznesie, ni jeste sobie w stanie wyobrazi, kiedy Twoje uszy usysz,
jak Twoje usta wypowiadaj prawd o wybranym przez Ciebie sposobie przyczyniania si do dobrobytu na wiecie — o praktykowaniu biznesu.
Oto cztery gówne zarzuty stawiane biznesowi oraz sposoby ich odpierania.
Biznes jest zy, niemoralny, cakowicie wadliwy i/lub niesprawiedliwy (wybór naley
do Ciebie), poniewa:
1. Przyczynia si do powstania nierównoci, dajc jednym wicej kosztem
drugich, którzy dostaj odpowiednio mniej.
2. Jest napdzany chciwoci.
3. Szkodzi rodowisku naturalnemu.
4. Odczowiecza ludzi, przeksztacajc ich w konsumentów.
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Analizujc powysze cztery mity, mona zauway, e, paradoksalnie, najlepszym sposobem na denie do doskonaoci, za któr tskni nasza dusza, jest
praktykowanie tego, o czym wrogowie biznesu mówi jako o dowodzie niedoskonaoci. Twierdz oni, e biznes jest kopotliwy, poniewa nie jest idealny na poniszych obszarach dziaania.

Mit 1.: biznes jest z natury niesprawiedliwy — daje jednym
wicej kosztem drugich, którzy dostaj odpowiednio mniej
Analizujc ten zarzut, zastanówmy si, jak biznes moe by potencjalnie dobry,
skoro jednoczenie jest przyczyn nierównoci i dysproporcji. Wiele osób postrzega
biznes jako odwrotno postpowania Robin Hooda, czyli zabieranie biednym
i dawanie bogatym.
Jedn z osób, które uwaaj, e pewni ludzie zarabiaj zbyt duo pienidzy,
jest Ben Cohen, producent lodów z Vermont, prezes przedsibiorstwa Ben and
Jerry’s Homemade Ice Cream. „Jedn z kwestii, jakie powinnimy rozway, jest
po prostu ograniczenie moliwoci osigania zbyt duych dochodów przez poszczególne osoby. Teoretycznie nikt nie powinien zarabia wicej ni prezydent
Stanów Zjednoczonych. Myl, e trudno byoby si spiera z opini, i nie ma
trudniejszej i cenniejszej dla spoecze stwa pracy”10. Wacicielowi firmy w rolniczym stanie Vermont, produkujcej lody znakomitej jakoci, by moe zawód
prezydenta wydaje si najcisz i najszlachetniejsz profesj, jednak jestem pewien, e wielu zwykych ludzi miaoby inne zdanie. Kto inny moe uwaa zawód nauczyciela za cenniejszy, a straaka za trudniejszy. Jednak wielu obnosi si
ze swoj moraln prónoci, opowiadajc si powanym tonem, ukazujcym ich
prawdziw szlachetno, za pogldami Bena.
Zabawne, e ludzi tych bardziej rozwcieczaj dochody biznesmenów ni duo wiksze zarobki postaci wiata rozrywki czy sportu. Myl, e dzieje si tak
dlatego, i dochody gwiazd sportu uwaa si za zasuone. Gracze ligowi potrafi
czyni cuda z pik czy kijem bejsbolowym, a co wicej, ich kariery ko cz si
przed przekroczeniem wieku redniego. To samo odnosi si do muzyków. Oczywicie prawdziwi muzycy maj „wielki talent”, w odrónieniu od prezesów zarzdu.
Myl, e wikszo krytyków biznesu jest bardziej wyrozumiaa dla ludzi,
którzy wygrali los na loterii, ni dla tych, którzy zarabiaj pienidze w procesie
funkcjonowania rynku. Nikt nie sugeruje, e osoby, które wygray pienidze na
loterii, osigny zbyt duy dochód. Nigdy nie syszaem, aby kto stwierdzi, e
zdobywca nagrody pieninej jest co winien spoecze stwu. Myl, e wikszo
z nas postrzega równie zawód aktora jako rodzaj hazardu. Niektórzy aktorzy
„wygrywaj” naprawd due sumy pienidzy, i to jest w porzdku — przynajmniej nie zabieraj ich biednym ludziom.
Jednak biznes to co innego. Ludzie robicy interesy nie maj po prostu
szczcia, by, jak prostoduszny chopek-roztropek, trafi na loterii najwysz wygran. Biznesmeni knuj i spiskuj, aby zgromadzi wicej dóbr ni inni. S podli
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i samolubni. Wykorzystuj ludzk naiwno z bezwzgldn przebiegoci. Co wicej, nie maj adnych umiejtnoci ani talentów, robi to, co mógby zrobi kady,
gdyby mia tak moliwo.
Niestety, tym pogldom przytakuje zbyt wiele osób. Mówi oni, e biznes jest zy,
przede wszystkim dlatego, i pogbia przepa midzy tymi, którzy maj wiele,
a tymi, którzy nie maj niczego. Bez wtpienia wielu przyzwoitych ludzi niepokoi
nierówno. Pewnych ludzi drczy widok tych, którzy maj duo wicej od nich.
S te tacy, którzy, obdarzeni empati, odczuwaj smutek, a nawet poczucie winy,
widzc ludzi majcych duo mniej ni oni sami. Zasadniczo kady przyzwoity
czowiek odczuwa al na widok ubogich ludzi majcych mniej ni pozostali.
Uczucia te s zwykle bardziej dojmujce u osób, które same maj niewiele i nie s
ograniczone do kwestii pienidzy.
Wikszo nastoletnich chopców odczuwa zazdro wzgldem rówieników,
którzy s bardziej wysportowani, wysi lub maj wiksze powodzenie u pci piknej.
Podobnie jest z dziewcztami w okresie dojrzewania. Niektóre z nich przeklinaj
wiat za to, e uroda i wdzik zostay nierówno rozdzielone. Pewnego razu jedna
ze znanych aktorek, której syn w naszej synagodze uczestniczy w ceremonii bar
micwy, zwierzya mi si, e wspóczuje brzydkim ludziom. Kiedy artobliwie podzikowaem jej za wspóczucie, zrobia wraenie, jakby uwaaa, e nie pojem
gbi jej wraliwoci i miosierdzia.
Dziwne, e oburzenie jest mniejsze w przypadku nierównego podziau urody
ni w przypadku nierównego podziau pienidzy. By moe ludzie uwaaj, e
atwiej jest co zrobi w zwizku z tym drugim. W rzeczywistoci jednak cel ów,
teoretycznie podany, nigdy nie zosta osignity w praktyce, a denie do niego
moe okaza si niebezpieczn iluzj.
Czasem ludziom jest przykro, e maj mniej od innych, ale równie czsto zdarza si, e ludziom jest przykro, poniewa maj wicej ni inni. Gdybymy wszyscy byli pod kadym moliwym wzgldem tacy sami, te przykre uczucia z pewnoci by nie istniay. Dlatego wanie kampanie majce na celu wyeliminowanie
wszelkich rónic niesusznie zyskuj presti moralny.
Tradycja ydowska naucza, e równo nie jest rzeczywista i nie moe by celem samym w sobie. By moe waciwe, a nawet zalecane byoby, aby waciciel zoo
codziennie dostarcza wszystkim soniom odpowiedni dla kadego ilo siana.
Wszystkie krowy na farmie by moe powinny dostawa ilo paszy proporcjonaln do masy ciaa. Niemniej ludzie maj przeróne preferencje i priorytety,
dlatego niemoliwe jest, aby wszyscy yli w ten sam sposób.
ydowska mentalno akceptuje fakt, e niektórzy ludzie wol cieszy si woln
od stresu egzystencj, ni powica si cikiej pracy i osiganiu sukcesu zawodowego. Dla niektórych wczesne mae stwo, wychowanie wielu dzieci i spdzanie radonie ycia w wielkiej, haaliwej rodzinie jest waniejsze ni posiadanie
pienidzy pozwalajcych na spdzenie cudownych wakacji. Dla innych taki wybór
byby nie do pomylenia. S tacy, którzy powicaj mae stwo dla kariery, inni
kupuj sobie drogie samochody, innych znów pasjonuj jachty. Niektórzy wol
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prowadzi sparta skie ycie i oszczdza kady grosz. Sensowne jest zaoenie,
e ci ostatni bd si cieszy lepsz i pewniejsz staroci ni ci, którzy wszystko
wydaj. Jak mona zapewni równo przy takiej rónorodnoci wyborów? By
moe jedynym sposobem na uniknicie dyskomfortu patrzenia na bied byoby
wprowadzenie zakazu dokonywania wyboru i otoczenie kadego obywatela ogromnym kokonem jednakowoci od narodzin po mier.
Oczywicie obecno biedy jest zniechcajca i atwo jest obarczy za to win
ca struktur spoeczn, która wydaje si tolerowa tak sytuacj. Jest to jednak
puapka i nie naley z tego powodu uznawa caej struktury spoecznej za z
z natury. Czasem ludzie przejawiajcy taki tok mylenia okrywaj paszczem
szlachetnoci i prawoci tych, którzy w sposób burzliwy protestuj przeciwko
handlowi midzynarodowemu. Zakadaj oni, e skoro na rozwijajcym si globalnym rynku jest miejsce na bied, to ten system gospodarczy musi by wadliwy
i naley skonstruowa inny.

Czy biedy mona si pozby?
Opowiem teraz ciekaw zagadk. Trzech mczyzn je obiad w restauracji, po czym
kelner przynosi wspólny rachunek wynoszcy 2,50 dolara. Kady z mczyzn
wrcza kelnerowi po jednym dolarowym banknocie. Kelner wraca z reszt wynoszc 50 centów, jednak uznaje, e trudno bdzie jego klientom podzieli midzy
siebie tak sum, wic wkada do kieszeni 20 centów i daje kademu z mczyzn
po jednej dziesiciocentowej monecie. Kady z trzech mczyzn zapaci dolara
za obiad i otrzyma 10 centów reszty, wic kady z nich tak naprawd zapaci po
90 centów za posiek, co w sumie daje 2,70 dolara. Kelner ma w swojej kieszeni
20 centów, co z kolei daje wynik 2,90 dolara. Pytanie brzmi: skoro mczyni wrczyli kelnerowi trzy dolary, a suma po oddaniu reszty wynosi 2,90 dolara, to gdzie
podziao si 10 centów?
Odpowied jest taka: wcale nie brakuje dziesiciocentowej monety. Czytelnik
zostaje zmylony przez przebiegle postawione pytanie. Nie ma powodu, aby przypuszcza, e suma, któr rzeczywicie zapacili mczyni, wynoszca 2,70 dolara,
powinna zgadza si z sum, któr dali mu na pocztku, wynoszc trzy dolary,
powikszon o 20 centów, które kelner schowa do kieszeni. 20 centów pochodzi
od sumy realnej, wynoszcej 2,70 dolara. Prawidowe obliczenie powinno wyglda nastpujco: rachunek wynoszcy 2,50 dolara plus 20 centów zabranych
przez kelnera daje sum 2,70 dolara (3 × 0,90 dolara), któr mczyni w rzeczywistoci zapacili. Niczego nie brakuje.
Podobnie mylce jest pytanie dotyczce tego, czy biedy mona si pozby.
Biedni ludzie bez wtpienia s na tym wiecie. S to ci nieszczni, którzy nigdy
nie wiedz, czy uda im si zje chocia jeden posiek dziennie i czy bd mieli gdzie
spa. Biorc pod uwag dostpno prywatnych i pa stwowych schronisk dla
bezdomnych oraz organizacj opieki spoecznej, wikszo tych biednych ludzi, którzy znajduj si na ulicy, jest poza systemem. Okoo jedna trzecia bezdomnych to
osoby chore psychicznie11. Wikszo z nich znalaza si na ulicy z powodu
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zdumiewajcej fali masowych wypisów ze szpitala, do której doszo w dziwnych
i niestabilnych latach 60.12. Wikszo bezdomnych — trzy czwarte mczyzn
z Baltimore w stanie Maryland, biorcych udzia w badaniach przeprowadzonych
przez klinicystów z John Hopkins University, to osoby uzalenione od substancji
odurzajcych13. Nie opisuj tego wszystkiego po to, aby zmniejszy wspóczucie
wobec ludzi yjcych w takich okolicznociach. Robi to, aby stanowczo odrzuci
zarzut, jakoby winnym tej sytuacji by ameryka ski przedsibiorczy system tworzenia dobrobytu. Terminu „biedny” zwykle uywa si w odniesieniu do ludzi,
którzy maj mniej od innych. Innymi sowy: z wyjtkiem osób rzeczywicie pozbawionych rodków do ycia, sowo „biedny” jest okreleniem wzgldnym.
ydzi zawsze opierali swoje pojmowanie biedy na dwóch pozornie wykluczajcych si cytatach z Biblii: „Nie bdzie jednak u ciebie adnego ubogiego, poniewa twój Bóg, Jahwe, bdzie ci niezwykle bogosawi […] jeli tylko szczerze
bdziesz posuszny gosowi Jahwe, twego Boga…”14. W porzdku, wszystko jest
zrozumiae. Postpuj zgodnie z zasadami, a nie bdzie w Twoim spoecze stwie
biedy — to brzmi rozsdnie. Niestety, nie wicej ni siedem wersów dalej czytamy: „Ubogich w tym kraju nigdy cakiem nie zabraknie i dlatego daj ci to polecenie: roztwórz szeroko donie dla brata twego znajdujcego si w potrzebie i dla
ubogich w twoim kraju”15.
W które tu zdanie uwierzy? Albo dziki przestrzeganiu zasad nigdy nie bdzie
biedy, albo bieda nigdy nie zniknie. Jedno wyklucza drugie; ale czy na pewno?
Przeanalizujmy dane zgromadzone przez ameryka ski urzd statystyczny i przedstawione w raporcie rocznym o dochodach i biedzie w Stanach Zjednoczonych
(z 1998 roku):
x
x

x
x
x
x

Okoo 30 milionów Amerykanów yje w biedzie.
W odrónieniu od ubogich ludzi, którzy nie maj szczcia mieszka
w Stanach Zjednoczonych, wicej ni poowa ubogich Amerykanów ma
wasne domy.
Blisko 2 miliony ubogich osób w Stanach Zjednoczonych maj dom wart
wicej ni 250 tysicy dolarów.
Ponad 70 procent ubogich Amerykanów ma wasny samochód, a 30 procent
dwa samochody.
98 procent sporód ubogich Amerykanów ma kolorowy telewizor, a ponad
50 procent ma dwa odbiorniki telewizyjne.
75 procent ubogich Amerykanów ma odtwarzacz wideo, a 20 procent ma
dwa odtwarzacze.

Z pewnoci wikszo ubogich mieszka ców Azji lub Afryki podskoczyaby do
góry z radoci, gdyby moga zamieni si miejscami z biednymi mieszka cami
Stanów Zjednoczonych. Czy sugeruj, e owych 30 milionów Amerykanów nie
jest naprawd biednych? Oczywicie, e nie.
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Bieda to pojcie wzgldne
Judaizm uczy, e bieda jest pojciem wzgldnym. Jeli kto straci swoje pienidze, a jego poziom ycia drastycznie si obniy, to zgodnie z definicj ydowsk
jest on biednym czowiekiem. Co wicej, uwaa si, e taka osoba zasuguje na
pomoc. Jeli kto ma dom na wasno, dwa kolorowe telewizory, dwa odtwarzacze
wideo i dwa samochody, ale yje w otoczeniu ludzi, którzy maj wicej, to z pewnoci taka osoba czuje si biedna. W ten wanie sposób mona wytumaczy
logik pozornie sprzecznych cytatów z Biblii, o których wspominaem wczeniej.
Pierwszy cytat mówi o tym, e wród nas nie bdzie biednych ludzi: jeli mamy tyle szczcia, e mieszkamy wród duej grupy innych ludzi, z którymi utrzymujemy kontakty, którzy dbaj o siebie nawzajem i szanuj siebie oraz swoje dobra, to nie ma powodu, aby ktokolwiek w tej grupie uwaa si za biednego. Nie
naley nigdy szufladkowa kogo jako „biednego”. Kto moe mie mniej, ni
mia, i mniej, ni maj otaczajcy go ludzie, jednak powinno si zawsze traktowa tak sytuacj jako przejciow. Trzeba sobie uzmysowi, e ma si wicej
ni wielu innych, a co waniejsze, jest si na drodze do zdobycia czego jeszcze.
Wystarczy znale sposoby na obcowanie z ludmi i stara si by dla nich poytecznym. Mylenie o sobie jak o kim biednym nie dodaje skrzyde. Fakt, e kto
obok ma wicej od Ciebie, nie oznacza, e jeste biedny.
Drugi cytat poucza nas, e kiedy ju uwiadomimy sobie, i nie jestemy
biedni, powinnimy spojrze za siebie i dostrzec tych nieszczsnych, którzy maj
mniej od nas, wycign donie i podzieli si tym, co mamy.
Dlaczego mielibymy dawa innym to, co susznie naley do nas? Aby im pomóc? Nie, pomaganie tym, którzy maj mniej, jest efektem ubocznym. Gówny
powód jest taki, e to pomaga nam. Przypomina mi si biblijna przestroga, któr
po raz pierwszy przeczytaem, kiedy byem uczniem: „Nie zorzecz guchemu”16.
Nie chodzi o to, e zorzeczenie zrani guchego, przecie i tak nie bdzie wiadomy
Twoich przykrych sów. Nie naley tego robi ze wzgldu na skutki, jakie to postpowanie mogoby wywoa u nas. Podobnie (o czym przekonamy si, czytajc
rozdzia 9.), znalezienie kogo, kto ma mniej ni my, i danie mu czci tego, co
mamy, ley bardziej w interesie naszym ni obdarowywanej osoby.
Zasada ta jest tak silnie ugruntowana, e nawet ludzie korzystajcy cae ycie
z dobroczynnoci innych, s zobowizani wspomaga tych, którzy maj jeszcze
mniej17. Jest pewna scena z Disnejowskiej adaptacji bajki o Alladynie, która zapada mi w pami. Bohater i jego mapka wanie zasiadaj do stou, aby zje
ukradzion niedawno kromk chleba. Nagle Alladyn zauwaa dwoje zbliajcych
si dzieci z wielkimi brzowymi oczami — jest to wygodniay chopiec i prawdopodobnie jego równie godna siostra. Alladyn nie mówi im, aby sami poszli sobie
co ukra, ale po krótkiej wewntrznej walce moralnej z samym sob oddaje
chleb dzieciom. Jest to nawizanie do faktu, e nie jest on pospolitym ulicznym
bandyt, za jakiego uwaaj go jego wrogowie; nasiona szlachetnoci zaczynaj
w nim kiekowa i staje si odpowiednim konkurentem do rki ksiniczki.

Kup książkę

Poleć książkę

x

140

x

BOGA SI!

Obowizek dawania tego, co si ma, innym, którzy maj mniej od nas, jest
wity. Niewana jest skala szczodroci, istotne jest, aby znale sytuacj, w której
dana osoba ma mniej ni Ty. To wystarczy, aby uzna takie osoby za biedniejsze i zasugujce na pomoc, ale oczywicie jedynie w naszych oczach. Z ich punktu widzenia znajduj si one na drodze do zdobycia czego wicej, a take poszukiwania
tych, którzy maj jeszcze mniej, by podzieli si z nimi t odrobin, któr maj.
W ten sposób rozwizalimy pozorn sprzeczno dwóch biblijnych wersów.
Nie pozwól, aby ktokolwiek postrzega siebie jako biednego. Mylenie o sobie w kategoriach biedy stanowi na drodze do dobrobytu przeszkod nie do pokonania.
Jeli nikt nie bdzie tak o sobie myla, to pierwszy z wersów okae si prawdziwy
i nie bdzie wród nas ubogich. Jednak zawsze znajdzie si kto, kto ma mniej
ni Ty. Nie powinien on uwaa siebie za osob biedn, jednak Ty jeste zobowizany podzieli si z tymi, którzy maj mniej.
Nierówno istnieje i ma wiele form, lecz nie jest to mankament tego wiata,
ale dowód ludzkiej wyjtkowoci.
Czy na jedn chcc si wzbogaci osob przypada odpowiednia liczba innych
ludzi, którzy z tego powodu musz zbiednie? Jeli tak jest, to z trudem przyszoby mi przemawia za moralnoci redystrybucji. W wiecie, który miaby tylko
tyle bogactwa, e jedni wzbogacaliby si kosztem innych, bdem byoby nieuporzdkowywanie go wci na nowo, tak by kady mia zawsze tyle samo. Obserwujc rzeczywisto, zauway jednak mona, e biznes tworzy dobrobyt, ale go nie
rozdziela na nowo, w odrónieniu od rzdów, które nie maj zdolnoci tworzenia
dóbr, jednak mog je dystrybuowa i robi to. Wystarczy zada sobie pytanie, czy
lepiej yoby si nam wród bardzo zamonych, czy wród bardzo ubogich ludzi?
Z pewnoci pierwsi z wymienionych wydawaliby wicej pienidzy na nasze
usugi i produkty, co byoby dla nas korzystne. To jest wanie magia biznesu.
Dziki jego alchemii zwykli ludzie obcujcy ze sob zwikszaj wzajemne szanse
na odniesienie sukcesu ekonomicznego. Oczywicie nie ma gwarancji, e kady
w równym stopniu skorzysta z owych moliwoci i wyniki bd takie same u wszystkich. Powiem wicej: czasem pojawiaj si czynniki zewntrzne przypisywane
tzw. szczciu, które mog mie bardzo duy wpyw na osigane rezultaty i przyczynia si do powstawania nierównoci. W swoim bestsellerze z 2008 roku zatytuowanym Outliers: The Story of Succeess Malcolm Gladwell opisuje dziwne
zjawisko polegajce na tym, e ogromna cz kanadyjskich hokeistów ligowych
obchodzi urodziny w pierwszych miesicach roku. Zbieg okolicznoci? Nic podobnego. Kiedy kanadyjscy chopcy w wieku siedmiu – omiu lat zaczynaj gra
w hokeja, okazuje si, e ci urodzeni na pocztku roku s wysi i maj bardziej
skoordynowane ruchy w porównaniu do modszych o kilka miesicy kolegów. To
przykuwa uwag trenerów, którzy otaczaj specjaln trosk bardziej „utalentowanych” maych zawodników, zapewniajc im wiksze szanse na sukces. Równe
moliwoci dla wszystkich to obietnica kadego cywilizowanego spoecze stwa,
ale jednakowe osignicia s nierealne i mogyby by rezultatem jedynie totalitarnej eliminacji moliwoci wyboru. Denie do tego, aby kady mia tyle samo,
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nie jest prób osignicia ideau. Czasem pogo za perfekcj uniemoliwia dostrzeenie pikna i zaciemnia obraz moliwoci, które s w zasigu rki. Moje ycie moe by idealne, a ja mog by bardzo zadowolony z jego jakoci, mimo i
zewntrzny obserwator moe uwaa, e mam duo mniej ni inni, a moe nawet
mniej, ni jego zdaniem powinienem mie. W przypadku ludzi doskonao, podobnie jak bieda, jest pojciem wzgldnym.

Mit 2.: biznes jest nieodwracalnie zepsuty,
poniewa napdza go chciwo
W utopijnym wiecie absolutnej duchowej perfekcji idealne byyby nie tylko nasze czyny, ale te nasze pobudki. Tymczasem jednak lepiej jest uwiadomi sobie, e yjc w realnym wiecie, mona jedynie szacowa ludzkie postpowanie.
Pobudki s ukryte i czsto niesamowicie skomplikowane. Nasi znajomi lub partnerzy w interesach s bardziej zainteresowani tym, w jaki sposób ich traktujemy,
ni tym, jak mielimy zamiar ich potraktowa, lub dlaczego potraktowalimy ich
tak, a nie inaczej. Przeciwnicy biznesu odwracaj t prost zasad i dyskredytuj
dobre czyny, zakadajc, e znaj diabelskie pobudki, które le u podstaw pozytywnego zachowania.
Jest to powszechny bd moralny, polegajcy na dyskredytowaniu dobra, jeli
ofiarodawca równie ma z tego korzyci. Nazywam to syndromem matki Teresy.
Z caym szacunkiem dla pochodzcej z Kalkuty bogosawionej Kocioa katolickiego, laureatki Nagrody Nobla, wiksze projekty rozwojowe w indyjskiej gospodarce sprawiyby, e jej wysiki i powicenie byyby mniej konieczne. Matka Teresa
bez wtpienia pomoga uly w cierpieniu wielu ludziom, co nie zmienia faktu,
e biznes i przemys byyby w stanie wykorzeni spor cz istniejcej tam biedy. Oczywicie przeciwdziaanie niedoywieniu i chorobom jest równie cenne jak
zajmowanie si ofiarami tych plag. W krajach rozwinitych, do których usiuj
przyby cae legiony osób z biedniejszych obszarów wiata, upragniony dobrobyt
zosta osignity i jest dostpny dziki ludziom zajmujcym si biznesem, którzy
ryzykowali swój czas i pienidze, aby do tego doprowadzi. Czy owi przedsibiorcy równie na tym skorzystali? Oczywicie, e tak, podobnie jak ci, którzy zainwestowali w ich projekty, jednak to nie zaprzecza dobru, do jakiego si przyczynili. Z niewiadomego powodu ludzie zaczli sdzi, e ich dobre uczynki trac na
pozytywnoci, jeli przynosz korzyci równie im.
To bdny pogld. Postaw si przez chwil w roli osoby obdarowywanej. Zaómy, e chwilowo jeste w trudnej sytuacji i potrzebujesz pomocy finansowej.
Wybór jest nastpujcy: moesz zwróci si do pana Smitha i przyj od niego
100 dolarów lub do pana Jonesa, który proponuje Ci 10 dolarów. Jeli wybierzesz szczodro pana Smitha, spowodujesz, za porednictwem tajemniczej alchemii biznesu, e na jego koncie bankowym pojawi si 500 dolarów. Jeli
przyjmiesz mniejsz sum od pana Jonesa, ten nie bdzie mia z tego adnej korzyci. Z punktu widzenia pana Smitha jestecie partnerami w interesach, które
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zwiksz jego stan konta o 400 dolarów, a Twojego o 100 dolarów. Któr opcj
wybierasz? Z pewnoci wolaby skorzysta z pomocy pana Smitha. Fakt, e on
równie na tym skorzysta, to pozytywny aspekt, który sprawi, e nie bdziesz si
czu jak ebrak, w ko cu przyczynie si do jego zysku. Zachowae godno.
Gdyby pan Smith, zamiast da Ci pienidze, umoliwiby Ci ich zarobienie,
zrobiby Ci jeszcze wiksz przysug. Umiejtnoci, które przyczyni si do prosperowania jego biznesu, umoliwiyby Ci zarobienie pienidzy jako jego pracownik
i zachowanie szacunku dla samego siebie. Jedn z gigantycznych korzyci ekonomicznych, jakie judaizm daje swoim wyznawcom, jest owe gbokie wewntrzne
przekonanie, e zarabianie pienidzy jest w duym stopniu konsekwencj wzajemnie korzystnych interakcji z innymi ludmi.
Kiedy miaem okazj rozmawia o pienidzach z wybitnym profesorem ekonomii z George Mason University Walterem Williamsem. Jego definicja pienidzy
wyjtkowo mi odpowiadaa i zaczem wykorzystywa j w swoich wykadach.
„Wyjmij z portfela banknot jednodolarowy i spójrz na niego — powiedzia. — Poklep si z szacunkiem w rami, poniewa patrzysz na dowód uznania. Jeli nie
ukrade nikomu tego banknotu, nikogo nie oszukae, aby go zdoby, ani nie
przekonae rzdu, aby zabra go innemu obywatelowi i wrczy go Tobie, to móg on
wej w Twoje posiadanie tylko w jeden sposób — poprzez zadowolenie drugiej
osoby”. Jake prawdziwe s te sowa! Niezalenie od tego, czy usatysfakcjonowae
klienta, konsumenta, czy szefa, te pienidze s wiadectwem uszczliwienia drugiego czowieka. Posiadanie pienidzy nie jest powodem do wstydu: one s certyfikatem dobrze wykonanej pracy wrczonym Ci przez wdzicznego wspóobywatela.

Aby móc pomaga innym, najpierw musisz zadba o siebie
Tradycja ydowska nakazuje, aby kady dba na pierwszym miejscu o wasne potrzeby, ale nie jedynie o wasne. Mona powiedzie, e judaizm uwaa dbanie o wasne interesy za konieczne, ale niewystarczajce. Kadego sobotniego wieczoru,
kiedy ko czy si szabat, rodziny ydowskie przygotowuj si do owocnej pracy
nadchodzcego tygodnia, odprawiajc radosn ceremoni Hawdala. Obrzdek ten
oddziela czas szabatu od dni powszednich i ma na celu proszenie Boga o pomoc
w powikszeniu liczby potomstwa oraz dobrobytu. Wanym elementem s donie
— podczas ceremonii prosi si o pobogosawienie ich jako narzdzi pracy. Modlitwy ceremonii Hawdala odmawia si nad przepenionym pucharem wina, które cieka po jego brzegach, spywajc do naczynia umieszczonego pod spodem.
Ów przelewajcy si kielich jest symbolem dobrobytu, jaki ma si nadziej osign w nadchodzcym tygodniu, który bdzie tak obfity, e korzysta bd mogli
z niego równie inni. Judaizm uwaa, e dbanie o wasn winnic nie jest powodem do wstydu, lecz wrcz moralnym obowizkiem.
Talmud18 proponuje przeprowadzenie nastpujcego eksperymentu mylowego. Wyobra sobie, e wybrae si ze znajomym w podró po dalekiej i rozlegej pustyni. Zabrae ze sob wystarczajcy zapas wody, jednak znajomy nie wzi pod
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uwag tego wanego elementu i nie zaopatrzy si w co do picia. W poowie
drogi przez pustyni stao si jasne, e wody nie wystarczy dla Was obu. Masz
wic dwa wyjcia: moesz podzieli si wod z towarzyszem, w nastpstwie czego nie
przeyjesz ani Ty, ani on, lub moesz zatrzyma wod tylko dla siebie, wtedy Ty
przeyjesz, a on umrze. Okropny dylemat! Jak by postpi? ydowskie zasady
moralne gosz, e skoro Ty zaopatrzye si w wod, to Ty masz prawo j wypi
i przey.
Std jest ju krótka intelektualna droga do zrozumienia ydowskiego stosunku
do biznesu i zysku. To nieprawda, e biznes ma wiele wspólnego ze zodziejstwem,
a zysk jest grabie. Mog usiowa sprzeda Ci swoj usug lub swój produkt,
aby y i rozwija si, ale troska o siebie i o tych, którzy ode mnie zale, jest
czym moralnym i susznym. W odrónieniu od przypowieci o pustyni, w biznesie dbanie o wasne interesy nie jest skazywaniem kogo innego na mier czy
cierpienie, lecz pomaganiem mu. Bez wtpienia niesuszne jest podwaanie przyzwoitoci biznesu tylko dlatego, e ofiarodawca odnosi takie same korzyci jak
osoba obdarowywana.

Wdziczno  przewysza sk pstwo
Kolejnym pogldem, jakiego naley si wyzby w celu zrozumienia, e postpowaniem biznesmenów nie kieruje chciwo, jest to, e w stosunkach midzyludzkich
zamiar jest waniejszy ni dziaanie. Ludzie to zwykli miertelnicy i czsto sami
nie pojmuj swoich pobudek. Nie mona zuchwale zakada, e zna si intencje
innej osoby. Nie sposób odgadn, co tkwi w umyle drugiego czowieka, dlatego
mona jedynie osdza jego czyny, a nie zamiary.
Zgodnie z ydowskim prawem, jeli kto zamierza Ci skrzywdzi, ale, w wyniku wasnej nieudolnoci, niechccy Ci pomóg, to powiniene by mu wdziczny
za to, e dziki niemu odniose jak korzy. W sytuacji odwrotnej równie naley bra pod uwag wynik, a nie intencj. Nie ma rónicy, czy dgnie mnie noem
kto, kto mnie kocha, czy kto, kto mnie nienawidzi. Mam prawo do obrony i odwetu
w obu przypadkach.
Powstaje kolejne pytanie. Czy jestem winien wdziczno komu, komu nie zaley na moim losie, kto jednak nieumylnie przyczynia si do mojego dobrobytu?
Osoba ta pomoga mi i cho pomoc ta bya niejako efektem ubocznym pomagania samemu sobie, które byo gówn intencj, naley jej si moja wdziczno.
Suszne jest podzikowanie komu, kto si nam przysuy, mimo e mia wobec
nas ze zamiary. Jeszcze bardziej suszne jest podzikowanie komu, kto si nam
przysuy, mimo e nasz los jest mu obojtny. Najsuszniejsze jest natomiast podzikowanie komu, kto umylnie si nam przysuy, poniewa zaley mu na
naszym dobrobycie.
Kiedy kto uszczliwia mnie, sprzedajc mi swoj usug lub swój produkt,
jestem mu winien wdziczno. Niemoralnym aktem niewdzicznoci jest odrzucenie korzyci i twierdzenie, e dar nie pochodzi prosto z serca. Dlatego ludziom
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zarzucajcym biznesowi, e napdzany jest chciwoci, mówi: „Skd wiecie?
Umiecie czyta w mylach?”. Nawet jeli macie racj (a czsto moe si tak wydawa), to i tak nie ma to znaczenia. Kada osoba czynica dobro wzgldem innej osoby zasuguje na wdziczno, a nie na psychoanaliz zamiarów.

Mit 3.: biznes szkodzi rodowisku naturalnemu
W obecnych czasach inicjatywy ekologiczne stay si potnym elementem kultury.
Rozsdne zarzdzanie bogactwami naturalnymi to dobre rozwizanie, ale przeksztacanie ochrony rodowiska w podstawow warto, prawie religi, sprawia,
e staje si ona represyjna. Jeeli dobre i suszne jest robienie wszystkiego, co ley
w naszej mocy, aby chroni rodowisko naturalne, to konsekwentnie naley powici swobod ludzi, jeli zajdzie taka potrzeba; podobnie z ich ródem utrzymania.
Zanim przedstawi inny punkt widzenia, chciabym zaznaczy, e bardzo lubi
natur. Wród ydowskich modlitw jest mnóstwo tych powiconych piknie przyrody. Uwaam, e s one bardzo wymowne i znaczce. Uwielbiam mieszka i spacerowa poród drzew, lubi oddycha czystym powietrzem i pi ródlan wod.
W lecie ca rodzin wsiadamy na ód i delektujemy si widokiem natury, wolno
pync po opustoszaych zatokach wzdu upikszonych zieleni drzew wysepek
rozsianych po bkitnych wodach midzy Vancouver Island i kontynentaln czci Kolumbii Brytyjskiej. Nie sprawia mi przyjemnoci patrzenie na skaenie
rodowiska i nie znosz ludzi, którzy zamiecaj otoczenie.
Niemniej natura nie jest podstawow wartoci w moim yciu. Uwaam, e
nieprzypadkowo Biblia nie opisuje Boga stwarzajcego „natur”. Zamiast poczy wszystkie osobne cuda stworzenia w jeden byt zwany natur, Biblia starannie kataloguje kady kolejny element Stworzenia, który powsta w cigu szeciu dni.
To, wedug mnie, oznacza, e powinienem zrobi to samo. Podziwiam tcz w inny
sposób, ni podziwiam las. Kiedy miej si radonie, czujc, jak ciepy deszcz
spywa mi po twarzy, nie jest to hod oddawany naturze, lecz wyraz cznoci, jak odczuwam z kroplami deszczu. Mog podczas pikniku w lesie rozkoszowa
si widokiem drzewa rozpocierajcego gazie nad moj gow, ale te odczuwam zachwyt, obserwujc wspaniao maszyny przeksztacajcej kody w deski,
z których powstanie dom. Podziwiam naturalne pikno natury, ale nie uwaam si
za obro c rodowiska.
Mimo i wiele osób uwaa si za obro ców rodowiska (czasem tylko dlatego,
e inni za takich siebie uwaaj), warto szczerze i obiektywnie przeanalizowa
dwa wane aspekty tego tematu.
Po pierwsze, ochrona rodowiska nie dla kadego jest priorytetem i nie powinien to by powód potpienia ze strony spoecze stwa. Róni ludzie maj róne
wartoci, a jedn z zalet ycia w Ameryce jest cakowita wolno wyboru. Ochrona rodowiska moe by podstawow wartoci dla jednych, wczajc w to ludzi, którzy w 1970 roku zorganizowali po raz pierwszy obchody wiatowego Dnia
Ziemi. Jednak wiele innych poczciwych osób kieruje si innymi priorytetami. Nie
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oznacza to, e nie obchodzi ich stan rodowiska naturalnego — po prostu, nie
umniejszajc znaczenia tej kwestii, maj waniejsze sprawy w yciu. W taki lub
inny sposób ludzie ustalaj swój system wartoci, w którym dla jednych w czoówce
listy znajduje si ochrona rodowiska, dla innych patriotyzm i mio do ojczyny,
jeszcze inni stawiaj na pierwszym miejscu Boga i wiar, a niektórzy rodzin.
Po drugie, silne emocje, jakie wywouje ochrona rodowiska, w gównej mierze s
wynikiem przekona , a nie faktów. Mój patriotyzm oraz oddanie wierze ydowskiej
zaliczybym do tej samej kategorii. Kwestie te mog by dyskusyjne, ale s odzwierciedleniem tego, co czuj. Na przykad prawie nikt nie odwayby si zasugerowa, e globalne ocieplenie jest faktem tak pewnym i stwierdzonym, jak to,
e Ziemia jest okrga, a nie paska. Od lat odbywaj si liczne debaty prowadzone przez zwolenników tezy o globalnym ociepleniu i ich przeciwników. Kwestia
ta pozostaje jednak wci tylko nieudowodnion tez. Niektórzy sdz, e globalne ocieplenie jest problemem, a inni tak nie uwaaj. Wiele innych pogldów
rozpowszechnianych przez dziaaczy na rzecz ochrony rodowiska, takich jak te
goszone przez biologów z Uniwersytetu Stanforda czy przepowiadajcego katastrofy ekologiczne Paula Ehrlicha, okazao si pozbawionych podstaw. W wydanym
w 1968 roku bestsellerze zatytuowanym The Population Bomb Ehrlich przepowiada wielk katastrof ekologiczn, majc nastpi jeszcze przed 2000 rokiem,
w wyniku której miay umrze z godu miliony ludzi. Okazao si take, e szkody
wyrzdzone zdrowiu ludzkiemu nie s tak ogromne, jak sugerowaa to w swojej
ksice z 1962 roku pt. Silent Spring Rachel Carson.

Nawet b dne pogl dy na temat ochrony rodowiska
powinny by traktowane powanie
Ochrona rodowiska, nawet jako system pogldów, musi by traktowana powanie,
poniewa to biznes jest obarczany win za wszelkie katastrofy, prawdziwe i wyimaginowane. Chciabym wyjani, dlaczego nawet bdne pogldy nie powinny
by lekcewaone, i nie sugeruj wcale, e wszystkie koncepcje i obawy dotyczce
ochrony rodowiska s pozbawione podstaw. Uwaam po prostu, e nie zawsze
te obawy przewaaj nad innymi.
Wyobracie sobie nastpujc histori. Kiedy jedna z moich córek bya bardzo maa, regularnie budziy j w nocy koszmarne sny. Przez kilka nocy w tygodniu musiaem biega do jej pokoju i uspokaja j krzyczc ze strachu i patrzc na mnie ogromnymi, przeraonymi oczami. Wskazywaa na dywan przed jej
ókiem i drcym gosem skarya si, e siedzi tam sfora psów, które usiuj
obgry jej palce u nóek. Na nic nie zdaway si moje tumaczenia, e nie ma
tam adnych psów. Po kilku tygodniach nieprzespanych nocy zaczem sania si
na nogach, tote postanowiem przedsiwzi jakie powaniejsze kroki. Kolejnej
nocy, kiedy obudzi mnie pacz córki, poszedem spokojnie do jej pokoju i zaczem
odgania psy. Po kilkunastu sekundach machania rkami i syczenia, majcego
na celu wygnanie wyimaginowanych bestii, córka z umiechem uoya gow na
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poduszce i szepna zaspanym gosem: „Dzikuj, tatusiu”. Mogem spokojnie
uda si do swojej sypialni, by ponownie spocz w objciach Morfeusza.
Psy wracay i byy przeze mnie wyganiane jeszcze przez dwie kolejne noce, po
czym znikny na zawsze. Dla mojej córki, bdcej w pónie, psy byy prawdziwym problemem. Próby uzmysowienia jej, e tak naprawd nie istniej, tylko j
frustroway. Patrzya na mnie jak na upoledzonego rodzica, który usiuje rozprawi si z krwioerczymi bestiami za pomoc debaty. Musiaem wej w stan
jej umysu, zobaczy psy i pozby si ich.
Ochrona rodowiska równie ma dwa modele rzeczywistoci. Zgodnie z jednym z nich, nie istnieje realne zagroenie, tak jak nie istniay psy. To oczywicie nie
jest prawd. Jest wiele realnych obaw zwizanych z ochron rodowiska. Zgodnie z drugim modelem, zagroenie jest realne, przeraajce i pozornie nierozwizywalne. Wedug tego pogldu pierwotny stan naturalnej perfekcji jest w niebezpiecze stwie z powodu biznesu. Myl, e intelekt zmusza rozsdnych ludzi do
odrzucenia tej tezy.
Nie oznacza to jednak, e problemu nie ma — owszem, jest. Jednak dostrzeenie zagroe zwizanych z wykorzystywaniem rodowiska naturalnego nie jest
tym samym, co poradzenie sobie z paczcym dzieckiem, cho i w tym przypadku
realny problem by moe ma wicej wspólnego z przekonaniami ni z obiektywnymi
i namacalnymi zagroeniami. To w aden sposób nie uatwia sprawy, poniewa
aby móc rozwiza problem, zwykle najpierw trzeba wej w ramy rzeczywistoci,
w których on zaistnia. W jasnym wietle poranka moja córka miaa si z nocnych
koszmarów. Jednak w momencie kryzysu pomoc nadesza od kogo, kto wszed
w stan jej umysu. Jeli naprawd wierzysz, e bestie tam s, to nie one s problemem, ale Twoje przekonanie. Problemem prawie zawsze jest przekonanie.

Ludzie maj róne priorytety, czyli kady ma jakiego bzika
Zaómy, e jeste przekonany o tym, i nie istnieje wiksza warto ni przeduenie redniej dugoci ycia czowieka. Uzasadnione byyby w takim przypadku
Twoje próby zakazywania wszelkich czynnoci skracajcych dugo ycia, na
przykad uprawiania wspinaczki wysokogórskiej czy skakania ze spadochronem.
Jednak ludzie zawsze udowadniali, e kieruj nimi inne, sprzeczne motywy. onierze czsto dokonuj bohaterskich czynów, które skracaj ich ycie. Pacjenci
nierzadko podejmuj decyzje dotyczce jakoci ycia, które nie wyduaj im go.
Wiele osób wybiera palenie papierosów, akrobatyczne skoki spadochronowe,
wspinaczk wysokogórsk ze wzgldu na to, co czynnoci te wnosz do ich ycia,
i robi to z pen wiadomoci, e by moe w ten sposób skracaj sobie ycie.
Obro cy rodowiska uznaj zachowanie zasobów naturalnych za czoowy obowizek moralny i stawiaj t warto ponad wszystkie inne, cho moe ona równie dobrze by z nimi sprzeczna. Robic to, mog skutecznie wykluczy jakkolwiek kalkulacj ewentualnych korzyci, a take rywalizujce fakty, i sprawi, e stan
si one nieistotne.
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Uwaam, e nie naley automatycznie zawierza twierdzeniom, wysuwanym
przez majcych dobre intencje obro ców rodowiska, o nagannoci biznesu, poniewa spoeczne ruchy ekologiczne w duym stopniu przypominaj wspólnoty religijne
— usiuj zdoby sobie wyznawców na róne, czasem mao wyszukane sposoby.
Agresywna ewangelizacja nie moe by usprawiedliwiana gorliwoci krzyowców. Co wicej, chyba jasne jest, e kady, kogo interesuj bardziej fakty ni opinie,
wie, e nowoczesne, uprzemysowione kraje w wikszym stopniu dbaj o rodowisko naturalne ni pozostae pa stwa. Wystarczy przywoa sytuacj europejskich krajów byego bloku wschodniego czy Chin.
Moim zamierzeniem nie jest pisanie obszernej rozprawy na temat ochrony
rodowiska; chciabym jedynie zachci do odrzucenia konwencjonalnej mdroci i grupowej histerii zwizanej z kwestiami rodowiskowymi na rzecz przeprowadzenia wasnego, indywidualnego dochodzenia w tej sprawie. Oczywicie nie
mam tu na myli skomplikowanych eksperymentów majcych na celu okrelenie
zmian, jakie zaszy w kwestii redniej rocznej temperatury od pocztku XIX wieku
do dzi. Zalecam jedynie powikszenie swojej biblioteczki o ksiki i czasopisma,
które przedstawiaj alternatywny punkt widzenia do tego charakteryzujcego
obro ców rodowiska. W ten sposób zapewnimy sobie dostp do informacji i danych pochodzcych z rónych róde, które mog posuy nam jako narzdzia do
odpierania ataków i jeszcze wikszego utwierdzenia si w przekonaniu, e biznes ma
wikszy zwizek z rozwizywaniem problemów rodowiska naturalnego ni z przyczynianiem si do ich powstawania.

Mit 4.: biznes odczowiecza ludzi,
przeksztacaj c ich w konsumentów
Niektórzy ludzie sdz, e denie do perfekcji moe by podyktowane jedynie
wyszymi, artystycznymi aspiracjami. Kady przejaw reagowania na ich zdaniem
nisze instynkty jest wedug nich dowodem na to, e dziaania te s powizane
z siami za. Zdaniem tych osób, nie ma lepszego kandydata do tytuu najwikszej siy za ni biznes.
Ich rozumienie ludzkoci jest by moe poetyckie, ale cakowicie oderwane od
rzeczywistoci. Ludzie nie spdzaj caego swojego czasu na pisaniu poezji czy
malowaniu obrazów. Czasem po prostu maj ochot zje loda, kupi sobie adn sukienk, a nawet pój do toalety. Wszystkie czynnoci ludzkie mona umieci na szerokiej skali z jednej strony wyraajcej duchowo, a z drugiej fizyczno. Modlenie si umiecibym bliej duchowego ko ca naszej skali, podobnie
jak czytanie, pisanie, komponowanie muzyki czy rzebienie. Seks, jako ródo
przey zarówno fizycznych, jak i duchowych, umiecibym gdzie porodku, natomiast jedzenie oraz inne czynnoci fizjologiczne ulokowabym bliej fizycznego
kra ca skali. Gdzie umiecimy transakcj handlow? Kiedy czowiek wymienia
monety, które ma w portfelu, na potrzebne mu produkty lub usugi, to jest akt
duchowy czy fizyczny?
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Ze wzgldu na to, e zwierzta w 100 procentach reprezentuj fizyczno,
jednym ze sposobów na okrelenie czynnoci duchowej jest ustalenie, czy, dajmy
na to, szympans zrozumie dane dziaanie. Kiedy wracam po pracy do domu i opadam z drinkiem w rku na ulubiony fotel, mój naczelny pupil bez wtpienia
sympatyzowaby ze mn. Kiedy podchodz do stou w jadalni i zaczynam je,
z pewnoci wiedziaby, co si dzieje. Kiedy jednak otwieram gazet i przez 20 minut
trzymam j w bezruchu przed twarz, zwierz mogoby by zdezorientowane.
Innym kryterium, jakim mona si kierowa przy ocenianiu duchowoci lub
fizycznoci dziaania, jest zweryfikowanie, czy dana czynno moe by powtórzona przez maszyn. Jeli dusza ludzka jest przy pewnych procesach niezbdna,
znaczy to, e proces ten jest przynajmniej w pewnym stopniu duchowy. Tylko
dusza ludzka moe skomponowa melodi inspirujc onierzy do pomaszerowania na wojn lub sprawiajc, e wzruszenie zapiera nam dech w piersiach.
adna maszyna nie odznacza si lojalnoci ani nie potrafi sprawdzi, czy dana
osoba ma t cech, dlatego lojalno to kolejna duchowa warto.
Wszystkie przedstawione przeze mnie swego rodzaju testy dowodz, e transakcje biznesowe s bardziej duchowe ni fizyczne. Szympans nie miaby pojcia,
co dzieje si midzy sprzedawc a kupujcym w momencie zakupu. Maszyny nie
potrafi niezalenie przeprowadzi transakcji ani te przewidzie, czy konsument
dokona zakupu. Wymiana ekonomiczna odbywa si dopiero wtedy, kiedy dwie
mylce ludzkie istoty zdecyduj, e tego chc. Proces ten jest zatem w wikszoci duchowy.
Wane jest analizowanie dziaa , poniewa ludzie zwykle odczuwaj zaenowanie, jeli wykonywana czynno nie ma w sobie ani krzty duchowoci. Jeli to
konieczne, ludzie nadaj swojemu postpowaniu cechy duchowe, aby nie mie
wycznie cech fizycznych i zwierzcych. Nadaj rytua niemale kadej czynnoci, któr wykonuj take zwierzta. Z jednej strony, tylko ludzie potrafi czyta
ksik czy sucha muzyki, wic te czynnoci nie wymagaj dodatkowych rytuaów. Z drugiej strony, kade zwierz konsumuje, odbywa stosunek seksualny,
podzi potomstwo i umiera. Jeli ludzie nie wzbogacaliby tych procesów o rytuay,
rónica midzy nami a zwierztami zmniejszyaby si. Dlatego ludzie celebruj
na przykad narodziny dziecka, czego zwierzta nie robi.
Inne przykady: nawet jeli dana osoba ma czyste rce, myje je przed posikiem, a nie po nim, tak jak robi to na przykad kot. Ludzie wol podawa posiki
na talerzach, które stawiaj na okrytym obrusem stole, nie spoywaj ich prosto
z puszki, chocia czsto rónica w jakoci poywienia nie jest zbyt dua. Ludzie
czasem odmawiaj te modlitw przed jedzeniem. Jest to ludzki, duchowy sposób
na spoycie posiku; psu niepotrzebne s te dodatkowe elementy, zadowoli go
karma, któr moe spaaszowa prosto z miski.
Im wicej dana czynno ma wspólnego z fizycznoci, tym wiksze skrpowanie i podwiadome zaenowanie jej towarzyszy. Wydaje si, e wszystko to, co
robi równie zwierzta, wywouje u ludzi dyskomfort. Naturyzm praktykuje si
z pewn doz brawury, w celu zatuszowania ukrytego napicia. Synny fotograf
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Richard Avedon przekroczy pewn granic, robic zdjcia ludzi spoywajcych
posiki. Upamitnieni w momencie przeuwania ludzie przypominaj raczej mapy ni anioy. Dawni mieszka cy Anglii, a potem równie pierwsi kolonici ameryka scy, wychowani na wzorcach moralnych ydowsko-chrzecija skich, ustanowili pewne zasady, takie jak np. niejedzenie w miejscach publicznych. Dlatego
restauracje w pierwotnym ksztacie charakteryzoway si odosobnionymi pomieszczeniami, w których bliskie sobie osoby wspólnie spoyway posiki. Jedna wielka
sala restauracyjna jest stosunkowo niedawnym wynalazkiem. Podobnie wikszo
z nas odczuwa zrozumia powcigliwo w zwizku z czynnoci oddawania
moczu i woli korzysta w tym celu z ustronnych toalet.
Czysto duchowe czynnoci, takie jak czytanie czy dziaalno artystyczna, nie
wywouj dyskomfortu. Uwaam, e podobnie powinno by w przypadku kupowania i sprzedawania. Aktywno gospodarcza jest kolejnym sposobem, w jaki
ludzie oddalaj si od królestwa zwierzt, a zbliaj do Boga.
John Milton w swoim arcydziele pt. Raj utracony genialnie ukaza gówne
znaczenie Biblii w wiadomoci literackiej czowieka. Odzwierciedli w nim podwiadome poczucie kadego z nas, e pierwsze rozdziay Pisma witego skupiaj
si na odwiecznej walce midzy natur ludzk a zwierzc. W naszym wntrzu
wci dochodzi do gigantycznych star pomidzy Bosk szlachetnoci i najbardziej przyziemnymi sabociami. Kogo posucha Adam, Boga czy wa, który jest
personifikacj elementu zwierzcego naszej natury? Po tysicach lat historii ludzkoci wci utrzymujca si pami o tej wewntrznej szamotaninie nieustannie
rozbrzmiewa w naszych duszach. Tradycja ydowska zawsze nauczaa, e ludzie
powinni walczy ze swoj zwierzc natur i jednoznacznie dowodzi, kto wygrywa odwieczn walk. Zagarnianie czyjego majtku si jest oznak zezwierzcenia i zwycistwem wa, dobrowolne nabywanie dóbr za cen ustalon przez
sprzedawc znajduje przychylno w oczach Boga. Tak postrzegaj t kwesti
ydzi: biznes nie jest dla nich odczowieczeniem, wrcz przeciwnie. Ludzie maj
wiele potrzeb. Niektóre z nich s wzniose, zwizane z duchowoci, a inne s
bardziej przyziemne, zwizane gównie z ciaem. Wszystko ma swój czas i miejsce, a biznes niesie w sobie szlachetno, poniewa jest mechanizmem, dziki
któremu zaspokajamy nasze potrzeby.

Moralno  rynku
Zwizek midzy rodkami patniczymi i Boym darem kreatywnoci gospodarczej
ma swoje róda w Biblii, a take w jzyku hebrajskim. W jzyku, który William
Bradford, drugi gubernator kolonii Plymouth, opisa jako „wity jzyk, w którym
spisane zostay prawa Boskie i przepowiednie, a take za porednictwem którego
Bóg i anioowie przemawiali do witych pradawnych patriarchów”19, sowem wyraajcym „Boski dar kreatywnoci gospodarczej” jest chinam, które dosownie oznacza ask, urok lub co, co mona otrzyma za darmo. Etymologicznie od tego sowa
pochodzi angielski rzeczownik coin (moneta) oraz czasownik gain (odnosi korzyci),
a take wiele innych poj zwizanych z finansami w rónych jzykach.
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To samo sowo jest rdzeniem hebrajskiego wyrazu oznaczajcego „sklep” i „magazyn”, a take „gospodark rynkow”. Sklep lub targ to jedno z niewielu miejsc,
w których ludzie obcuj ze sob, uszczliwiajc si nawzajem. Nawet Ayn Rand
zauwaya, e drugim narzdziem po broni, sucym do uzyskania od czowieka
tego, czego si chce, s pienidze20. Nic wic dziwnego, e Bogu mie jest miejsce
handlu. Wolno od tyranii jest nieodzownym warunkiem wielbienia Boga i handlu.
Jednym z hebrajskich okrele „biznesmena” jest wyraz isz szel emuna, który
oznacza „czowieka wiary”, przy czym sowo emuna ma ten sam rdze co sowo
Amen. Kupiec, nie majc pewnoci, e zdoa sprzeda swój fajans, nabywa potrzebny mu materia. Nastpnie sprzedaje cay zapas swojego towaru, nawet najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak jedzenie i ubranie, w zamian za mae metalowe
krki. Nie martwi si o to, czym teraz wyywi swoje dzieci i w co je ubierze, poniewa wierzy, e zawsze znajdzie si kto, kto z chci sprzeda mu ywno i inne
produkty, których potrzebuje, w zamian za owe metalowe krki. To wanie ta wiara
przeksztaca mae krki oraz drukowane papierki w pienidze. Same w sobie
maj niewielk warto, nie mona si w nie ubra ani ich zje. Jest to duchowa
reprezentacja magicznej kombinacji obietnicy i roszczenia, a bez wiary sama obietnica równie jest bezuyteczna. Gdyby kupiec handlowa, opierajc si na podejrzeniach i wtpliwoci, nie zrobiby adnego interesu. To gównie jego wiara przyczynia si do uzyskiwania korzyci. Czy brzmi to jak czynno odczowieczajca?
Wedug tradycji ydowskiej bynajmniej, i nie powinna ona by postrzegana jako
taka równie przez Ciebie.
Nic zatem dziwnego, e ekonomia bya kiedy dziedzin nauki, któr wykadano
tak samo jak religi i teologi. Adam Smith, jak wielu innych XVIII-wiecznych
ekonomistów, by najpierw filozofem religii. Napisa Teori uczu moralnych, a potem stworzy dzieo Badania nad natur i przyczynami bogactwa narodów. Kiedy
synne uczelnie przeniosy ekonomi z wydziaów teologicznych na wydziay cise,
tak naprawd przyczyniy si do powstania rozamu midzy gboko uduchowionym biznesem a sporami moralnymi i duchowym wymiarem, które wzmacniaj
zasadno ekonomii. W judaizmie wiara jest elementem napdzajcym zarówno
handel, jak i religi.

Handel ma ludzkie oblicze
Odczowieczenie oznacza „odczenie si od innych istot ludzkich”. Trudne byoby dla osigajcego sukcesy biznesmena ameryka skiego koncentrowanie si tylko
na sobie. To wanie troska o potrzeby innych charakteryzuje dobrego przedsibiorc. Dbao o klientów to gówna cecha ameryka skich biznesmenów. Niestety, nie jest tak we wszystkich krajach. Amerykanie przebywajcy za granic s
czsto zszokowani brakiem szacunku dla klientów oraz bezczelnoci okazywanymi przez przedstawicieli biznesu w niektórych krajach Europy, podczas gdy
jedn z zaskakujcych rónic kulturowych, jakie zauwaa przybywajcy do Stanów
Zjednoczonych obcokrajowiec, jest zdanie: „ ycz miego dnia”, wypowiadane
z umiechem przez sprzedawc.
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Ponadto biznesmeni odnoszcy sukcesy postrzegaj swoich pracowników jako
cenne zasoby i rozumiej potrzeb przyczyniania si do ich dobrobytu. Patrzenie
na pracowników jak na istoty duchowe, majce wasne, pochodzce od Boga
aspiracje, zobowizuje pracodawc nie tylko do godnego wynagradzania ich pracy, ale te do pomocy w odnalezieniu przez nich jej transcendentnego znaczenia.
Pracodawca, którego umys okupuj jedynie wasne pragnienia i potrzeby, jest
skazany na porak. Dlatego te zarówno biznes, jak i religia zniechcaj do egoistycznych, narcystycznych zachowa .
Tradycja ydowska pokazuje, e midzy Bogiem a rynkiem istnieje zwizek,
pomagajc nam w ten sposób w trzech gównych aspektach.
1. Tradycja ydowska pomaga wytumaczy, dlaczego ateizm i biznes
nie s naturalnymi sojusznikami. Wydawao si, e filozofia wieckiego socjalizmu zaowocuje rozkwitem ekonomicznym oraz e dawny Zwizek Radziecki
usprawiedliwi zjawisko, które nazwano chciwoci kapitalizmu, i potraktuje je jako teori Darwina majc zastosowanie we wspóczesnym wiecie. To byo jednak niemoliwe: co tak prawdziwie duchowego jak handel
po prostu nie moe wspóistnie z socjalizmem. Zdeklarowany ateista wie,
e aby by wiernym swojemu kredo, musi odrzuci ide wolnego rynku ze
wzgldu na zawarty w nim potencja niepohamowanego rozwoju czowieka.
2. Tradycja ydowska pomaga ludziom poczy karier zawodow
z yciem prywatnym. Owych osiem czy 10 godzin dziennie nie powinno by
traktowanych jako oddzielna i znienawidzona cz ycia. Powiedzenie „biznes to biznes” nie moe by wymówk dla moralnych naduy na rynku,
poniewa biznes jest tak naprawd zwizany z naszym yciem i ogóln duchow wiadomoci. Niemoralno w biznesie jest równie karygodna jak
niemoralno w mae stwie. Sukces nie jest tutaj celem samym w sobie,
lecz naturalnym rezultatem szeroko rozumianej integralnoci moralnej.
3. Dziki uwiadomieniu sobie zgodnoci midzy prac a rzeczywistoci duchow przedsibiorcy atwiej sprzedaj siebie i swoje produkty.
Praca to tworzenie, a w zwizku z tym uzasadniony sposób naladowania
Boga. Kady, kto uwaa, e socjalizm opiera si na susznych zaoeniach,
i e ludzie oraz ich zdolnoci s ograniczone, nigdy nie bdzie dobrym biznesmenem. Jeli ciasto ma cigle ten sam ksztat, to nie jest to tworzenie,
lecz kopiowanie. Ludzie nie angauj si caym sercem w przedsiwzicie,
które uwaaj za niegodne i poniajce. Rónica midzy wiewiórk instynktownie gromadzc w dziupli orzeszki a czowiekiem zarabiajcym
na ycie z wrodzon szlachetnoci staje si jasna, kiedy umiejscowimy
przedsiwzicie ekonomiczne na waciwej pozycji, czyli na ko cu skali
ludzkich pobudek odzwierciedlajcej duchowo. Czy biznes odczowiecza? Nie sdz.
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NIE D  DO IDEAU, KORZYSTAJ Z TEGO, CO MASZ
Nie usiuj dowie, e biznes — wraz z etycznym kapitalizmem, wewntrz którego
si rozwija — jest odpowiedzi na pytanie o ostateczne cele czowieka. Jak kady,
mam podstawowe wartoci, i nie s nimi ani biznes, ani pienidze. Jednak naley
zada sobie wane pytanie: czy jako osoba zaangaowana w biznes przyczyniam
si do rozwoju zego, wyzyskujcego i destrukcyjnego systemu, czy te promuj
wolno od materialnego niedostatku z korzyci dla siebie i dla otaczajcych
mnie ludzi wewntrz etycznej struktury szlachetnych dziaa ? Waciwe pytanie
nie dotyczy zatem tego, czy system, za pomoc którego ludzie dobrowolnie obcuj ze sob dla korzyci ekonomicznych, jest idealn metod organizacji spoecze stwa, lecz czy istnieje lepszy sposób, który ludzie biznesu uparcie odrzucaj.
Tu docieramy do kolejnego atutu ydów, którzy (wiadomie lub mniej wiadomie) przejli Boski antyczny wiatopogld etycznego kapitalizmu. Jednym ze
wspaniaych darów wiary jest fakt, e nam, miertelnikom, atwiej jest y w niedoskonaym wiecie. Religijni ydzi zawsze akceptowali prawd o tym, e tylko
Bóg jest idealny i tylko On ma moc uczynienia wiata miejscem idealnym; jednak
póki co naley docenia to, co si ma, mimo e jest to dalekie od ideau. Wykorzystywanie niedoskonaych, ale dostpnych warunków jest lepsze ni pogo za
utopijnymi marzeniami o perfekcji, która ostatecznie okazuje si próna i kosztowna. Dlatego wanie ydzi doszli do wniosku, e etyczny kapitalizm jest najlepszy. Czy rozwizuje on wszystkie problemy ludzkie i agodzi cierpienia?
Oczywicie, e nie. Zastanówmy si jednak nad pewnymi kwestiami, które ujawniaj inne rozwizania.
Warren E. Buffett, prezes firmy Berkshire Hathaway, czsto porusza temat tego, jak mona zbudowa idealne spoecze stwo. Uywa do tego zmylnego przykadu, który zapoyczy od filozofa z Harvardu, Johna Rawlsa, aby zademonstrowa, jak trudno byoby wymyli system lepszy od tego, który przyniós
Amerykanom bezprecedensow wolno oraz rozkwit, jakim ciesz si do dzi.
Wyobra sobie, e na 24 godziny przed Twoim przyjciem na wiat ukazuje Ci si dinn i zwraca si do Ciebie tymi sowami: „Wygldasz na zwycizc. Pokadam w Tobie wielkie nadzieje, dlatego sprawi, e bdziesz
móg ustanowi zasady obowizujce w spoecze stwie, w którym si narodzisz. Moesz decydowa o tym, jakie bd normy spoeczne i ekonomiczne, i to one bd dominowa podczas caego Twojego ycia i podczas
ycia Twoich dzieci”.
„Gdzie tu jest haczyk?” — zapytaby pewnie. Na to dinn odparby:
„Puapka polega na tym, e nie wiesz, czy urodzisz si biedakiem, czy bogaczem, czy bdziesz osob rasy biaej czy czarnej, czy bdziesz mczyzn, czy kobiet, czy bdziesz sprawny fizycznie, czy niedony, czy bdziesz inteligentny, czy upoledzony umysowo. Wiesz tylko, e trafi Ci si
jedna szczliwa pika sporód, powiedzmy, 6 miliardów piek. Wemiesz
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udzia w tym, co nazywam loteri jajnikow. To najwaniejsza rzecz, jaka
Ci spotka w yciu, jednak nie bdziesz mia nad tym kontroli. Bdzie to
miao wikszy wpyw na Twoje ycie ni stopnie w szkole i inne czynniki.
Jakie ustalasz zasady?”21.
Jaki rodzaj systemu szeroko rozumianej wspópracy midzyludzkiej wybraby? Zdaniem Buffetta zdecydowaby si na schemat przyczyniajcy si do powstawania jeszcze wikszego dobrobytu. Sdzi on, e jest mnóstwo ludzi potrzebujcych wielu produktów i usug. Najlepiej, jak mówi, byoby wic utworzy
system zapewniajcy progres najbardziej uzdolnionym i twórczym ludziom, funkcjonujcy jeszcze dugo po tym, jak ludzie ci nie bd ju musieli pracowa.
Udao mi si okreli, w jaki sposób system ten mógby funkcjonowa, dziki
pytaniom zadawanym przez suchaczy moich wykadów: dlaczego tylko bogaci
ludzie mieliby si cieszy tak wieloma udogodnieniami? Nie uwaam tego pytania za zbyt trafne, poniewa kady z nas ma wikszy komfort ycia, ni mieli nasi
przodkowie i ni ma wielu innych mieszka ców naszej planety. Trzeba przyzna,
e niektórzy ciesz si mniejsz liczb wygód ni inni, jednak twierdzenie, i tylko bogaci korzystaj z udogodnie , jest po prostu niesuszne. Niemniej zawsze
lepiej jest odpowiedzie na pytanie, ni sprawia wraenie, e jej si unika.
Oto czciowa odpowied na to pytanie. Mieszkam z rodzin na Mercer Island
w stanie Waszyngton. To bardzo pikna wyspa i nie ma poranka, którego nie budzibym si z wdzicznoci za to, e yj wanie w tym miejscu. Obrzea tej wysepki usane s domami, których okna wychodz na jezioro. Nie mieszkam w jednym z tych domów, chocia bardzo bym chcia. Nie jestem odosobniony w swoim
pragnieniu. Odkryem, e tysice osób chciayby mieszka w dzielnicach portowych. Przypumy, na potrzeb naszych rozwaa , e 100 tysicy osób pragnie
zamieszka w dostpnych 500 domach nad brzegami jeziora na Mercer Island.
Zgodnie z reguami matematyki oznacza to, e 99 500 osób bdzie zawiedzionych. Na jakiej podstawie naley zdecydowa, kto znajdzie si w szczliwej pisetce? W jaki sposób spoecze stwo zadecyduje o przydzieleniu domów?
Uwaam, e jest pi sposobów na zdecydowanie, komu sporód 100 tysicy
osób przypadn domy portowe. Oto one:
1. Przeprowadzi loteri. Rozda 100 tysicy ponumerowanych biletów
wszystkim zainteresowanym, a nastpnie przeprowadzi publiczne losowanie szczliwych 500. Pomys wcale nie jest niemdry — mnóstwo stanów USA decyduje si na takie rozwizanie wielu kwestii spoecznych,
dlaczego wic nie wykorzysta tego pomysu w tym przypadku?
2. Wygrywa ten, kto jest silniejszy. Widzisz dom, który Ci si spodoba?
Chwy za bro i wykurz obecnego waciciela. W cigu kilku dni powiniene
móc si wprowadzi; upewnij si tylko, czy obecny waciciel nie posuguje
si bardziej skuteczn broni. Co wicej, jeli Twoje próby zdobycia domu
powiod si, bdziesz musia wynaj ochroniarzy, aby kto inny wkrótce
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nie zaj Twojego miejsca. Równie taka opcja nie jest tak absurdalna, jak
to si moe wydawa, s bowiem na wiecie miejsca, w których taki proceder jest czsto spotykany.
3. Zwoa komitet na rzecz ustalenia przydziau domów. W skad komitetu mogliby wchodzi: politycy, nauczyciele akademiccy oraz inni przedstawiciele spoecze stwa. To ich zadaniem byoby zdecydowanie o tym,
komu zostan przydzielone mieszkania. Pewnym niebezpiecze stwem
mogaby by moliwo wystpienia korupcji, jednak równie i ta opcja
nie jest cakowicie pozbawiona racji bytu, poniewa stosowana bya (i jest)
nierzadko przez spor liczb spoecze stw.
4. Odda domy caemu spoecze stwu. Tak jak w przypadku wikszoci
rozwiza , których gównym mottem jest dziaanie w interesie „ogóu”,
równie i to wyjcie nie tyle daje moliwo zapewnienia mieszkania kademu, co odbiera j wszystkim. Rozwizanie to polega bowiem na przeksztaceniu dzielnic portowych w jeden wielki park dostpny dla wszystkich. Oczywicie ta opcja jest najbardziej niedorzeczna, gdy natychmiast
rodzi si pytanie, kto zamieszka w domach, które wychodz nie tylko na jezioro, ale te na pikny park.
5. Stworzy co, co nazywa si pienidzem. Ten abstrakcyjny system
liczbowy jest rodkiem wydobywajcym z ludzkiego wntrza poyteczno
wzgldem innych. Pienidze s podsumowaniem kreatywnoci danej osoby, jej wiedzy, dowiadczenia, pilnoci i umiejtnoci oczekiwania na zasuon nagrod. S one równie miar krgu utworzonych przez siebie
kontaktów, a czasem równie kontaktów utworzonych przez rodziców.
Pienidze pozwalaj zatem okreli konkretny rozmiar osobistych zasobów, jakie dana osoba ma zamiar powici na rzecz posiadania domu
nad brzegiem jeziora. W tej opcji nie ma nic miesznego; by moe nie jest
ona idealna, ale czy cztery poprzednie byy lepsze?
Czy znasz szósty sposób na przydzielenie domów w portowych dzielnicach?
Jeli nie, to sprawa zaatwiona. Czy pita opcja jest idealna i cakowicie satysfakcjonujca? Oczywicie, e nie. Bez wtpienia jest jednak najlepszym z piciu przedstawionych sposobów, mimo e 99 500 ludzi bdzie niepocieszonych. Wikszo
z nich zaakceptuje jednak t sytuacj, po czci dlatego, e nie postrzegaj swojej
obecnej sytuacji jako permanentn. Nie uwaaj si za stale pozbawionych moliwoci posiadania domu w dzielnicy portowej. Powróc do swojej pracy, aby zarobi wicej pienidzy i móc nastpnym razem kupi wymarzone mieszkanie.
Tym samym nieodcznie przyczynia si bd do polepszenia losu innych, poniewa, jak wiadomo, niemoliwe jest osiganie zysków bez robienia czego wartociowego dla innych.
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HUMANIZUJ CY EFEKT BIZNESU
Wielu ludzi zakada, e uczucia nie odgrywaj wikszej roli w biznesie, dlatego
uwaa si take, i osoby zaangaowane w biznes s ich pozbawione. Sdzi si,
e wicej hojnoci i altruizmu mona znale w odlegej Afryce, Azji i Ameryce
Poudniowej, gdzie ludzie yj w maych skupiskach plemiennych oraz poluj
i owi ryby, aby si wyywi. Antropolodzy przeprowadzili liczne badania i okazao si, e pogld ten nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistoci. Wyniki dowodziy czego zupenie innego. Im bardziej ludzie zaangaowani s w czynnoci
zwizane z biznesem — takie, jak praca za wynagrodzeniem czy kupowanie oraz
sprzedawanie produktów i usug — tym bardziej s hojni. „Najwikszym altruizmem i zaufaniem odznaczaj si te spoecze stwa, które s zorientowane na rynek” — twierdzi Jean Ensminger, antropolog z California Institute of Technology
w Pasadenie22.
Poszukiwanie perfekcji w wielopokoleniowej wspópracy midzyludzkiej nazywanej systemem spoecznym i gospodarczym niesie ze sob spore ryzyko. Wie si ono z powicaniem energii na ualanie si nad systemem, zamiast czynnego uczestnictwa w nim dla wasnych korzyci, a co waniejsze, dla korzyci
otaczajcych nas, ludzi. Nasz rozkwit przyczynia si do rozwoju naszych ssiadów, przyjació, spoecznoci i spoecze stwa. Ludzie, którzy podwaaj zasady
gry, rzadko osigaj w niej sukcesy. Moliwe, e wypracowanie idealnego systemu jest po prostu niemoliwe. Jak staraem si pokaza — jest tylko jedna sfera,
w której pogo za doskonaoci jest potrzebna, a nawet podana. Sfer t jest
nasze wntrze oraz nasza wiadomo moralna. Zaangaowanie w biznes jest doskona okazj do pracy nad sob, a take waciw drog do sukcesu. Jeli zrozumiemy, i denie do idealnego systemu moe sta si przyczyn marnowania
wysików, zdoamy dostrzec, w jaki sposób magia sukcesu moe rozprzestrzenia si
za pomoc mechanizmu, który czsto nazywany jest przywództwem — ale o tym
mowa bdzie w kolejnym rozdziale.

CIEKA PROWADZCA DO SUKCESU
x

Miej zwyczaj kwestionowania powszechnie panujcych opinii podwaajcych uczciwo biznesu. Czsto syszy si ludzi goszcych opinie z tak
pewnoci, e zastanawiamy si, czy aby nie maj racji. Naucz si grzecznie,
aczkolwiek stanowczo kontrowa nieprzychylne pogldy na temat biznesu, i rób to z naturaln otwartoci. Kiedy zdarzy Ci si usysze o tym,
e biznes bez kontroli rzdu wpadnie w chaos, zaproponuj przeciwstawny pogld. Za kadym razem, kiedy biznes bdzie obwiniany o niszczenie
rodowiska naturalnego, problemy zdrowotne oraz inne plagi spoecze stwa, rozwa moliwo, w której istniej prawdziwi, lecz ignorowani winowajcy, i postaraj si ich zidentyfikowa.
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Pozbd si wszelkich uczu zazdroci wzgldem tych, którzy maj wicej od Ciebie. Zastp je empati i wspóczuciem dla tych, którzy maj
mniej. Postrzegaj wasn sytuacj jako przejciow. Cay czas rozwijasz
si w kontekcie ekonomicznym. Komunaem moe wyda si mówienie
o tym, e, w zalenoci od punktu widzenia, szklanka jest albo do poowy
pena, albo do poowy pusta, jednak jedno jest pewne: szklanka jest duo
wiksza, ni mogaby by. Koncentruj si na pozytywach, na tym, co wspaniae i cudowne. Bd wdziczny za to, co masz. Denie do dobrobytu
jest trudniejsze dla tych, którzy yj w spoecze stwie mniej nadajcym
si do jego tworzenia. Pozytywne mylenie i dziaanie, a take tryskanie
radoci i optymizmem przyciga ludzi, za budowanie wielu nowych
przyjani jest istotnym elementem Twoich stara .

x

Zarówno w yciu prywatnym, jak i w pracy staraj si raczej wybiera inne rozwizanie ni pogo za nieosigalnym celem. Jeli zechcesz udzieli
komu dobrej rady, upewnij si najpierw, czy osoba ta jest w stanie si
do niej zastosowa. Jeli najlepszej rady, jaka przychodzi Ci do gowy,
nie da si zastosowa w praktyce, to przydatne staje si inne rozwizanie.
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