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Rozdzia� czwarty

Nie go	 za doskona�o�ci�

B�d� wobec siebie wymagaj�cy, ale nie staraj si� by� perfekcjonist� za wszelk� cen�;
wykorzystuj jak najlepiej ka�d� sytuacj�.

Wszyscy wiemy, �e �wiat nie jest doskona�y. �wiadomo�� tego jest zakorzeniona
w naszej duchowej naturze. Jedynie w najbardziej abstrakcyjnym wymiarze naszego
jestestwa mo�emy wyobrazi� sobie idealn� perfekcj�, do której jaka� cz��� nas
nieustannie d��y. Nie ma nic z�ego w tym pragnieniu, dopóki nie wywiera ono na
nas parali�uj�cego wp�ywu. Nale�y d��y� do perfekcji, jednak nie wolno pozwoli�,
aby�my z jej powodu stali si� widzami w grze �ycia i biznesu. Która z ról �ycio-
wych odpowiada Ci bardziej: obserwatora czy uczestnika?


ycie cz�sto sprowadza si� do konieczno�ci funkcjonowania w sytuacjach dale-
kich od idea�u. Przyk�adem mo�e by� nieustanna krytyka skierowana pod adre-
sem �wiata biznesu oraz ca�ego systemu socjoekonomicznego, w którym dzia�amy.
Czy oferuje on zawsze i dla wszystkich idealne warunki? Oczywi�cie, �e nie. Jestem
pewien, �e wielokrotnie czu�e�, i� nie otrzyma�e� tego, na co zas�u�y�e�. W moim
przypadku bywa�o tak cz�sto. Bywa�o te� odwrotnie: kiedy mia�em wra�enie, �e
dostaj� to, co mi si� nie nale�y. Ten system nie jest idealny, chyba wszyscy si� z tym
zgodz�. Judaizm naucza, �e ludzie powinni si� stara� by� jak najlepsi w obliczu
swojej niedoskona�o�ci, poniewa� nigdy nie osi�gn� perfekcjonizmu. Kiedy zdamy
sobie spraw� z tego, �e jako niedoskona�e istoty ludzkie nigdy nie stworzymy ide-
alnego systemu gospodarczego, u�wiadomimy sobie jednocze�nie, �e ów nieide-
alny system mo�e by� naprawd� niez�y.

Kiedy samolot podczas lotu psuje si� i wpada do oceanu, specjali�ci badaj�
przyczyny katastrofy, staraj�c si� zrozumie�, dlaczego samolot run�� do wody. Nie
chcia�bym, aby moje s�owa zabrzmia�y lekcewa��co, ale tak si� sk�ada, �e mog�
dostarczy� odpowiedzi na to pytanie: przyczyn� katastrofy jest grawitacja.

Pytanie, które powinni�my sobie postawi�, nie dotyczy tego, dlaczego samolot
spad� — to oczywiste, takie s� zasady grawitacji — lecz tego, co sprawia, �e sa-
molot utrzymuje si� w powietrzu. Otó� jest to zas�uga silników, które przekszta�caj�
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znaczn� cz��� energii chemicznej paliwa w ci�g; z kolei dzi�ki skrzyd�om ci�g
przekszta�ca si� w si�� no�n�. Je�li usuniemy którykolwiek z powy�szych sk�ad-
ników, grawitacja bezlito�nie �ci�gnie maszyn� w dó�.

Ameryka	ski system socjoekonomiczny dzia�a na podobnych zasadach. Wiele
kierowanych dobrymi intencjami osób nieustannie organizuje spotkania, których
uczestnicy staraj� si� ustali� g�ówne przyczyny biedy na �wiecie. Zadaj� sobie
pytanie, dlaczego nie wszyscy utrzymuj� si� na powierzchni dobrobytu, lecz spadaj�
w otch�a	 biedy. Odpowied� jest prosta, cho� niepopularna: bieda jest czym� nor-
malnym, tak jak samolot stoj�cy na ziemi jest czym� bardziej naturalnym ni� ten
unosz�cy si� w powietrzu. Taka jest prawda, mimo �e Amerykanie nie znaj�
prawdziwego niedostatku. M�drzy 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 tak�e w tym, �e dobrobyt czasem
stacza si� po równi pochy�ej w kierunku biedy. Potrzeba tyle samo niesamowitej
energii, aby poderwa� stutonowy samolot z powierzchni ziemi i aby stworzy� bo-
gate spo�ecze	stwo. W bogatym spo�ecze	stwie normalne jest to, �e niektórzy jego
cz�onkowie (czasem nawet liczni) s� bogatsi od innych.

Gdyby�my przyjrzeli si� wi�kszo�ci spo�ecze	stw, którym uda�o si� wynie��
swoich cz�onków ponad minimalny poziom egzystencji, okaza�oby si�, �e niektóre
jednostki maj� mniej dóbr materialnych ni� inne. Nies�uszne jest oskar�anie
spo�ecze	stwa na podstawie faktu, �e niektórzy ludzie s� biedniejsi od innych. Cud
polega na tym, �e w zasadzie nikt w takim spo�ecze	stwie nie walczy o przetrwa-
nie. Stan polegaj�cy na tym, �e jedni maj� mniej — nawet du�o mniej — ni� inni,
jest smutny, lecz naturalny. Jest jednak wiele powodów ku temu, by chwali� spo�e-
cze	stwo, które wynios�o wi�kszo�� (cho� nie wszystkich) swoich cz�onków po-
nad poziom zaspokajania podstawowych codziennych potrzeb. Nie ulega w�tpli-
wo�ci, �e spo�ecze	stwo powinno robi� wszystko, aby polepszy� jako�� �ycia
wszystkich obywateli, ale te� ka�dy z obywateli powinien sam szuka� sposobów
na polepszenie swojej sytuacji. Pomys�, �e wszyscy ludzie powinni �y� na tym
samym poziomie, jest utopi�.

W przypadku wi�kszo�ci osób �ycie od wieków polega na tym samym: na próbie
osi�gni�cia mo�liwie najbardziej dogodnych warunków egzystencji, mimo prze-
ciwno�ci losu. Istnieje pewien pogl�d, który inspirowa� od zawsze 
ydów w ich sta-
raniach zapewnienia sobie godnego �ycia. Wyp�ywa on ze struktury Pisma 	wi�tego,
a tak�e z maj�cych 3000 lat przekazów ustnych. Zgodnie z tym pogl�dem, Biblia
jest wyrazem nast�puj�cego paktu, jaki Bóg zawar� z ludzko�ci�:

„Je�li b�dziecie starali si� przetrwa� ka�de z osobna, egzystencja b�dzie trud-
na i krótka; je�li jednak nauczycie si� dzia�a� wspólnie i stworzycie pokojowo na-
stawione spo�ecze	stwo, funkcjonuj�ce zgodnie z ustalonymi zasadami, wasze
�ycie mo�e sta� si� niesko	czenie wygodne. Wybór nale�y do was”.
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NIE NALE�Y OS�DZA� BIZNESU NA PODSTAWIE
KILKU NIEUCZCIWYCH BIZNESMENÓW

Przyznanie, �e system pozwalaj�cy jednostkom korzystnie wspó�pracowa�, zawiera
wiele niedoskona�o�ci, nie jest tym samym, co dyskredytowanie ca�ego przedsi�wzi�-
cia biznesowego, ani nie mo�e by� powodem owej dyskredytacji. Zgadzam si�, �e by�o
w historii wielu nieuczciwych biznesmenów, którzy zachowywali si� niew�a�ciwie.

Wystarczy przywo�a� skandal, jaki wywo�a� pod koniec roku 2008 ciesz�cy si�
z�� s�aw� Bernie Madoff. Nie sposób opisa� niegodziwo�� tego oszusta. Laureat
Nagrody Nobla za szerzenie pokoju na �wiecie, ocala�y z holokaustu Elie Wiesel,
pot�pi� Madoffa w lutym 2009 roku, nazywaj�c owego finansist�, który, zgodnie
z zarzutami postawionymi przez s�d, oszuka� inwestorów na sum� 50 miliardów
dolarów, „psychopat�” 1. Co tu jeszcze doda�? Du�o wi�cej mo�na by powiedzie�
o ogromnej roli, jak� zaufanie odgrywa w stosunkach mi�dzyludzkich, zw�aszcza
na p�aszczy�nie finansowej. Podobnie jak ogie	, który mo�e ogrza� nasze domy,
dzi�ki któremu mo�emy przyrz�dza� posi�ki i który mo�e uwolni� ludzi od harówki,
ale który ma tak�e moc niszcz�c�, zaufanie mo�e przyczyni� si� do powstania
wspania�ych spo�ecze	stw lub zosta� wykorzystane do niecnych celów. Mo�na by
du�o powiedzie� o tym, jacy naprawd� s� niektórzy ludzie udzielaj�cy si� chary-
tatywnie. Wi�kszo�� zdefraudowanych przez Madoffa pieni�dzy mia�a by� prze-
znaczona dla instytucji charytatywnych, które nast�pnie dokonywa�yby korzystnych
dla Madoffa inwestycji. Kiedy po�ar zniszczy czyj� dom, nigdy nie mamy o to preten-
sji do ognia. Kiedy wi�c kto� zawiedzie nasze zaufanie i oka�e si� nieuczciwym
biznesmenem, nie nale�y wini� za to biznesu. Wina rzadko stoi po stronie etycznego
kapitalizmu, lecz zwykle po stronie tych, którzy praktykuj� kapitalizm bez etyki.

Biznes jest narz�dziem ludzkiej wspó�pracy, które, tak jak ka�de inne, mo�e
by� u�yte w�a�ciwie lub niew�a�ciwie. Powinni�my jednak widzie� ró�nic� mi�dzy
os�dzaniem zachowania niektórych biznesmenów jako nieetyczne a os�dzaniem
biznesu samego w sobie. Wy��cznie ludzko�� jest zdolna do podejmowania decyzji
kierowanych moralno�ci� i tylko ludzko�� mo�e by� za nie os�dzana i uznawana
za odpowiedzialn� za czyny b�d�ce skutkiem owych decyzji. Podobnie jak ostry
skalpel mo�e by� u�yty przez lekarza w celu uratowania �ycia pacjentowi lub przez
morderc� w celu pozbawienia �ycia jego ofiary, biznes mo�e przynosi� dobrobyt
i nadziej� albo te� cierpienie.

Tradycja �ydowska pomaga wyja�ni� pogl�d na otoczenie prawne biznesu, przy-
pominaj�c, �e przedmioty martwe w �adnym wypadku nie mog� by� obwiniane
o spowodowanie czyjego� cierpienia. Jedynie ludzie pos�uguj�cy si� tymi przed-
miotami mog� (i powinni) by� poci�gni�ci do odpowiedzialno�ci. Kiedy pijany kie-
rowca potr�ca �miertelnie dziecko, �adna b�d�ca przy zdrowych zmys�ach osoba
nie wini za to samochodu. Wina spada na kierowc�, cz�owieka, który zdecydowa� si�
spo�y� alkohol i usi��� za kierownic�. Oczywi�cie istniej� pewne systemy finansowe,
filozoficzne i polityczne, które sprzyjaj� nieuczciwo�ci i nagradzaj� niew�a�ciwe za-
chowanie. Nie mam jednak w�tpliwo�ci co do tego, �e system, który nazywam etycz-
nym kapitalizmem, który ukszta�towa� handel w Stanach Zjednoczonych Ameryki
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Pó�nocnej oraz na którego powstanie mia� wp�yw �wiatopogl�d �ydowsko-
chrze�cija	ski, by� i jest ca�kowicie godny. Kiedy w przedsi�biorstwie sprawy za-
czynaj� przybiera� naprawd� z�y obrót (a bywa tak od czasu do czasu), obwinia-
nie biznesu, jako niedoskona�ego systemu, jest tylko zaciemnianiem prawdziwe-
go czynnika destrukcyjnego — jakim jest odpowiedzialny za powsta�� sytuacj�
cz�owiek, który podj�� niew�a�ciwe, a cz�sto te� niezgodne z prawem decyzje.

DLACZEGO OSKAR�A SI� BIZNES,
A USPRAWIEDLIWIA INNE PROFESJE

Inne profesje nie s� tak bardzo atakowane jak biznes. Zdarza si� na przyk�ad, �e nie-
godziwy lekarz z zimn� krwi� u�mierca swoich pacjentów. Oczywi�cie sensacyjna
natura makabrycznego odkrycia przyci�ga uwag� mediów i spo�ecze	stwa, nikt
jednak nie sugeruje, �e medycyna jest z natury niemoralna. Kiedy, jak to si� nie-
stety 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 gwa�tach i pobiciach, jakich dopuszczaj� si� zawo-
dowi sportowcy, a prywatne �ycie wielu artystów kryje niejedno szale	stwo, mimo to
ludzie nie nalegaj�, aby rz�d skrupulatnie zbada� i uregulowa� bran�� sportow�
oraz rozrywkow�. Gdy jednak osoby zajmuj�ce si� biznesem zachowuj� si� nie-
w�a�ciwie i nieetycznie, media cz�sto sugeruj�, �e takie post�powanie jest norm�
w bran�y o tak kwestionowanej reputacji. W samym �wiecie polityki znamy mnó-
stwo postaci chc�cych dorobi� si� na zaufaniu obywateli i sprzeniewierzaj�cych
finanse publiczne. Opinia spo�eczna s�usznie pot�pia owych wybranych przez siebie
reprezentantów i cz�sto nie pozwala im ponownie zajmowa� stanowisk, jednak
nikt nie sugeruje, �e powinno si� zast�pi� konstytucj� innym systemem.

Przyznaj�, �e w biznesie s� ludzie godni pot�pienia — wszyscy chyba mieli�my do
czynienia z kim� podobnym. Takie osoby istniej� i nikt nie chcia�by z nimi robi�
interesów. Spotka�em w �yciu wiele takich postaci i nie mam zamiaru stawa� w ich
obronie. Uwa�am, �e s� to paso�yty. Oddaj� si� egoistycznym i cz�sto okrutnym
dzia�aniom, os�abiaj�cym i nara�aj�cym na niebezpiecze	stwo system, który hojnie
obdarza ich korzy�ciami. Post�powanie takie nie jest naturalnym produktem syste-
mu opartego na wolnym i szlachetnym wspó�dzia�aniu gospodarczym, ale znacz-
nym odchyleniem od normy. Nieuczciwi biznesmeni nie tylko przynosz� ha	b�
uczciwemu i szlachetnemu sposobowi zarabiania na �ycie, lecz tak�e demorali-
zuj� wszystkich innych zaanga�owanych w uczciwe interesy. To w�a�nie z ich winy
powsta�o powiedzenie: „Na uczciwo�ci daleko nie zajedziesz”.

Dziesi�tki lat wzorowo prowadzonego interesu, podczas których dana firma
zapewnia�a prac� tysi�com rodzin, a po��dane produkty ca�emu �wiatu, mog�
pój�� w niepami�� z powodu sensacyjnych informacji o niew�a�ciwym zachowaniu
jednej z osób zaanga�owanych w �ycie przedsi�biorstwa. Wydaje si� na przyk�ad,
�e przedsi�biorstwo Monsanto zanieczyszcza�o potoki i wype�nia�o wysypiska
�mieci niebezpiecznymi dla �rodowiska odpadami w okolicach ma�ego miasteczka
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Anniston w stanie Alabama. Przedsi�biorstwo to cieszy�o si� ponadczterdziestolet-
nim monopolem na produkcj� ch�odziw przemys�owych znanych jako polichlorowa-
ne bifenyle (PCB), które, jak dzi� wiadomo, s� niebezpieczne, a kiedy� okrzyk-
ni�to je cudotwórczymi substancjami chemicznymi. S� niepalne, przewodz� ciep�o,
ale nie przewodz� pr�du. Stosowano je jako materia�y izolacyjne w przewodach
elektrycznych, silnikach czy transformatorach. Wi�kszo�� ludzi prawdopodobnie
uzna�aby za niesprawiedliwe krytykowanie przedsi�biorstwa Monsanto z powodu
produkowania od 1929 roku substancji, która w tamtych czasach nie by�a uzna-
wana za niebezpieczn�. Jednak z notatek s�u�bowych sporz�dzanych przez ów-
czesnych pracowników wynika�o, �e przedstawiciele firmy nie post�powali w�a-
�ciwie. Otó� osoby, które kiedy� odpowiada�y za funkcjonowanie firmy, wiedzia�y
o potencjalnej szkodliwo�ci substancji lub przynajmniej przypuszcza�y, �e mo�e
ona mie� niekorzystny wp�yw na zdrowie ludzi. Na przyk�ad notatki s�u�bowe
oznaczone jako „TAJNE: przeczyta� i zniszczy�” pokazuj�, i� w 1966 roku dyrekto-
rzy w Monsanto odkryli, �e ryby �yj�ce w potoku, do którego wylano odpadki,
zdycha�y w ci�gu kilku sekund. We wrze�niu 1969 roku firma powo�a�a komitet,
który mia� si� zaj�� wyja�nieniem tego faktu. Protokó� jednego z zebra	 ujawnia,
�e podczas pracy komitetu wyznaczono dwa g�ówne cele: utrzymanie sprzeda�y
i dotychczasowych zysków oraz obron� dobrego wizerunku Monsanto. Firmie
zale�a�o na tym, aby nie straci� jednego z najbardziej dochodowych przedsi�wzi��
oraz „zaj�� si� zmniejszeniem ryzyka poniesienia ewentualnej odpowiedzialno�ci”2.
Krótko mówi�c: wszystko wskazuje na to, �e szefowie firmy rzeczywi�cie zacho-
wali si� w sposób naganny.

Podobnie by�o w przypadku przedsi�biorstwa Enron. Kiedy 2 grudnia 2001 roku
firma og�osi�a bankructwo, by�o to najs�ynniejsze w historii Stanów Zjednoczo-
nych skorzystanie z rozdzia�u 11. Kodeksu upad�o�ciowego. Chyba ka�dy powinien
by� w pewnym sensie poruszony zaistnia�� sytuacj�. Ka�da uczciwa osoba zwi�zana
z biznesem zosta�a pokrzywdzona, nie ze wzgl�du na to, �e wiedzia�a o wszyst-
kim, co zasz�o, lub rozumia�a, w jaki sposób liczba ponad 3000 spó�ek zale�nych
zosta�a wykorzystana do oszustw finansowych, lecz dlatego, �e firma sta�a si� ra��-
cym przyk�adem nieprzyzwoito�ci. Wszyscy s�yszeli doniesienia o potajemnie nisz-
czonych dokumentach i o tym, jak tysi�ce pracowników straci�y swoje oszcz�d-
no�ci, podczas gdy wy�si rang� dyrektorzy jakim� cudem sprzedali swoje akcje
w niektórych przypadkach nawet na sze�� miesi�cy przed katastrof�. Ka�dy s�ysza�
te�, jak w lecie 2001 roku Sherron Watkins, jedna z dyrektorek, która wcze�niej
pracowa�a w firmie audytorskiej Arthur Andersen obs�uguj�cej Enron, w siedmio-
stronicowym li�cie skierowanym do Kennetha Laya, prezesa i dyrektora generalnego,
wyrazi�a obaw�, i� Enron mo�e okaza� si� „kunsztownym oszustwem ksi�gowym”.

Takie afery s� po�ywk� dla b��dnych przekona	 o biznesie. Wizerunek bizne-
su zosta� powa�nie naruszony, a zawód biznesmena oczerniony wraz z upadkiem
firmy, która by�a uznawana za siódme co do wielko�ci przedsi�biorstwo USA.
Latem 2001 roku oburzenie spo�ecze	stwa by�o tak wielkie, �e Kongres Stanów
Zjednoczonych przeprowadzi� ponad osiem rozpraw. Dziennik „The Wall Street
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Journal” nawo�ywa� jednak do skoncentrowania si� na g�ównych winowajcach,
a nie na systemie. „Cho� historia osób, które straci�y pieni�dze zgromadzone na fun-
duszu emerytalnym spó�ki, jest tragiczna, chodzi raczej o konkretne matactwa
i przest�pstwa korporacyjne ni� o luki w prawie dotycz�cym rent i emerytur czy
o plan emerytalny 401(K)*. Z pewno�ci� nie jest to usprawiedliwieniem dla kongre-
su, aby blokowa� prywatne programy emerytalne, dzi�ki którym miliony Ameryka-
nów mog� cieszy� si� wygod� na staro��”3. Mimo �e niektórym firmom udaje si�
niszczy� dowody winy i tuszowa� matactwa, ogromna wi�kszo�� przedsi�biorstw
komercyjnych wytrwale powstrzymuje si� przed cho�by najdrobniejszym niew�a-
�ciwym zachowaniem.

Kryzys tzw. kredytów hipotecznych subprime†, w latach 2008/2009 równie� nie
by� spowodowany brakami w systemie, lecz b��dami ludzi. Winnych by�o wielu
polityków ca�ymi latami naciskaj�cych na kredytodawców za po�rednictwem
Fannie Mae‡, aby udzielali kredytów subprime z powodów, które mo�na by nazwa�
politycznymi4.

Niewiarygodnym faktem nie s� nieprawid�owo�ci w handlu i przemy�le, lecz to,
z jak� rzadko�ci� do nich dochodzi. Warto zaznaczy�, �e informacje o tym ciesz� si�
tak� popularno�ci� w�a�nie z powodu wzgl�dnej incydentalno�ci. Oczywi�cie to
w �adnym stopniu nie usprawiedliwia zachowania poszczególnych jednostek, jednak
dowodzi, �e b��dem by�oby skazywanie ca�ego systemu. Wielkie skandale, takie
jak opisane powy�ej, przys�aniaj� fakt, �e owe nieetycznie post�puj�ce jednostki
stanowi� nieznaczn�, jednak widoczn� mniejszo��. Du�o cz��ciej spotyka si� uczci-
wych biznesmenów praktykuj�cych to, co nazywam etycznym kapitalizmem, lu-
dzi, którzy poprzez honor i warto�ci �ywi� oraz podtrzymuj� system, jednocze�nie
przynosz�c korzy�ci sobie i swoim rodzinom. Jest to z pewno�ci� ho�d sk�adany wro-
dzonej sile i poczciwo�ci rozleg�ej, wspania�ej sieci wspó�dzia�ania ludzi na p�asz-
czy�nie ekonomicznej, której nie zdo�aj� zniszczy� nieliczni sabota�y�ci.

BOGACZE TO NIE WCIELENIE Z�A;
ZROBILI TE� DU�O DOBREGO

Nie ma wielu osób, które s� wy��cznie z�e albo wy��cznie dobre. Ka�dy cz�owiek jest
mieszank� emocji, aspiracji i warto�ci moralnych. Czasem ludzie post�puj� w spo-
sób szlachetny, a innym razem sami przeklinaj� w�asne zachowanie. Najcz��ciej

                                                          
* 401(K) — najpopularniejszy pracowniczy plan emerytalny w USA — przyp. t�um.
† Kredyt subprime — kredyt bankowy, którego oprocentowanie jest wy�sze ni� przy standar-

dowym kredycie. Jego specyfika polega na tym, �e udziela si� go temu kredytobiorcy, który
ma z�� histori� kredytow� (np. nie p�aci rat w wyznaczonym terminie) — przyp. t�um.

‡ Federal National Mortgage Association (FNMA, powszechnie nazywane Fannie Mae) —
przedsi�biorstwo sponsorowane przez rz�d Stanów Zjednoczonych. Jest to prywatna firma,
na mocy specjalnego prawa upowa�niona do po�yczania pieni�dzy i udzielania gwarancji
kredytowych — przyp. t�um.
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jednak dzia�ania ludzi s� z�o�one. Jednym z powodów, dla których uniwersalne
porozumienie moralne jest tak z�udne, jest fakt, �e wi�kszo�� zachowa	 ludzkich
to kombinacje dobra i z�a. Przypu��my, �e ofiaruj� mojej córce wspania�y prezent.
Jest to pozytywny, pozbawiony egoizmu czyn, który ona zapami�ta na zawsze,
jednak mo�e on wywo�a� tak�e niekorzystne konsekwencje, na przyk�ad zazdro��
rodze	stwa lub odwlekanie usamodzielnienia si� córki. Ka�dy musi nauczy� si� wy-
najdywania pozytywnych elementów z�o�onego zachowania skomplikowanych ludzi.

W XIX wieku pojawili si� w Stanach Zjednoczonych pierwsi magnaci przemy-
s�owi. Wszyscy oni byli lud�mi; nie wszyscy byli anio�ami, ale te� nie wszyscy byli
diab�ami. Czy byli w�ród nich wyj�tkowo podli biznesmeni? Owszem. Opowie�ci
o przymusie zaopatrywania si� w tzw. sklepach firmowych oraz o niespe�niaj�cych
norm kwaterach s�u�bowych cz�sto by�y prawdziwe. Na przyk�ad odkryto, �e
Pullman Company zmusza�a swoich pracowników do wynajmowania lokali b�-
d�cych w�asno�ci� firmy oraz wymaga�a, aby kupowali oni produkowane przez
siebie produkty po zawy�onych cenach. Nierzadko zdarza�o si�, �e na pasku wy-
p�aty uwzgl�dniano zad�u�enie pracownika. W�ród przedsi�biorców zdarzali si�
niegodziwi �ajdacy. Jednak nie by�a to zasada i nie nale�y podawa� w w�tpliwo��
uczciwo�ci wszystkich generacji biznesmenów, w�ród których by�o wielu szla-
chetnych ludzi.

Oto, jak Andrew Carnegie opisuje moment, w którym w wieku 12 lat otrzy-
ma� pierwsz� pensj�:

Nie umiem wyrazi�, jak bardzo by�em dumny, kiedy otrzyma�em swoje
pierwsze tygodniowe wynagrodzenie. Jeden dolar i dwadzie�cia centów, które
sam zarobi�em i które wr�czono mi za to, �e przyda�em si� na co� �wiatu!
Nie by�em ju� ca�kowicie uzale�niony od moich rodziców, ale w ko	cu
sta�em si� równoprawnym cz�onkiem, przyczyniaj�cym si� do dobrobytu
rodziny i b�d�cym w stanie jej pomóc! My�l�, i� to w�a�nie sprawia, bar-
dziej ni� cokolwiek innego, �e ch�opiec staje si� m��czyzn�, prawdziwym
m��czyzn�. Wspania�e jest poczucie po�yteczno�ci5.

By� mo�e nie jest to mowa �wi�tego, ale te� nie z�odzieja. Do dzi� mieszka	cy
wi�kszych i mniejszych miast w Stanach Zjednoczonych korzystaj� z efektów filan-
tropii Andrew Carnegie’go za ka�dym razem, kiedy wchodz� do miejskiej biblioteki.
Parki, uniwersytety i szpitale to niektóre z dobrodziejstw, jakimi owi hojni przed-
si�biorcy obdarowali spo�ecze	stwo ameryka	skie. Jednak Andrew Carnegie
oraz inni magnaci zostali w pó�niejszym okresie okrzykni�ci „wyzyskiwaczami”.
Za �ycia zasadniczo postrzegano ich w sposób realistyczny — jako maj�cych wa-
dy ludzi, którzy jednak zrobili wi�cej dobrego ni� z�ego.

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 ch�opiec pomaga� matce, pracuj�c w sklepie
warzywniczym za cztery dolary miesi�cznie. Dzi�ki hartowi ducha i ci��kiej pracy
Hill przyczyni� si� do wybudowania linii kolejowej przecinaj�cej pó�nocny zachód.
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Jego pomys� polega� na stopniowym, niespiesznym budowaniu kolejnych odcinków
linii kolejowej oraz na rozwijaniu gospodarki danego rejonu przed przej�ciem do
budowy kolejnego etapu. „W celu przyci�gni�cia imigrantów zaoferowa� przesiedle-
nie ochotników za jedyne 10 dolarów, je�li zgodz� si� oni uprawia� ziemi� w po-
bli�u linii kolejowej”6. Zorganizowa� specjalne kursy dla nowo przyby�ych, na
których opowiadano o warunkach lokalnych oraz uczono ró�nych technik upraw,
mi�dzy innymi p�odozmianu. Sprowadzi� z Anglii 7000 sztuk byd�a i odda� je lu-
dziom zasiedlaj�cym tereny znajduj�ce si� w pobli�u budowanej linii kolejowej.

Hill powiedzia� imigrantom pracuj�cym i osiedlaj�cym si� w pobli�u linii kolejo-
wej, �e wszyscy oni jad� na tym samym wózku; wyt�umaczy�, �e albo b�d� razem
pracowa� dla wspólnego dobra, albo wspólnie klepa� bied�. Aby upewni� si�, �e
osadnicy osi�gn� sukces, utworzy� eksperymentalne farmy, na których testowano
nowe rodzaje nasion, trzymano �ywy inwentarz i sprawdzano wydajno�� sprz�tu
rolniczego. Sponsorowa� konkursy i sowicie nagradza� tych farmerów, którzy osi�gali
najlepsze wyniki w produkcji mi�sa i uprawy pszenicy7.

Czy robi� to wszystko z powodu bezinteresownego altruizmu? Oczywi�cie, �e nie.
Stara� si� zapewni� sobie przysz�ych u�ytkowników swojej linii kolejowej. Poma-
gaj�c im w osi�ganiu sukcesów, przyczynia� si� do w�asnego przysz�ego dobrobytu.
Finansowa�, asystowa� i budowa� infrastruktur�, aby sta� si� bogatym. Mo�emy
by� jednak pewni jednego: owi pionierzy, którzy za jedyne 10 dolarów mogli prze-
nie�� si� z zat�oczonych kamienic czynszowych do ziemi obiecanej, owi farmerzy,
którzy za darmo otrzymali 7000 sztuk angielskiego byd�a, a tak�e wielu innych,
którzy rozpocz�li nowe �ycie wzd�u� linii kolejowej Hilla — wszyscy czuli
wdzi�czno�� dla tego cz�owieka.

Ów pogl�d zmieni� si� w okresie wielkiego kryzysu, kiedy socjalista Matthew
Josephson napisa� ksi��k� zatytu�owan� The Robber Barons (Wyzyskiwacze).
Ksi��ka ta zosta�a wydana w 1934 roku. Do tamtego czasu wiek XIX by� postrzega-
ny jako okres bezprecedensowego rozkwitu gospodarczego. Oczywi�cie nie wszy-
scy stali si� bogaci, jednak wi�kszo�� ludzi cieszy�a si� standardem �ycia, o któ-
rym ich rodzice mogli jedynie pomarzy�. Sprawno�� i pomys�owo�� tych, których
Josephson nazwa� wyzyskiwaczami, z pewno�ci� oszcz�dzi�a niemal ka�demu
harówki. Dost�pno�� ropy naftowej, transport kolejowy, wielka ró�norodno��
produktów — wszystko to sprawi�o, �e prawie ka�dy �y� w lepszych warunkach
ni� kilka lat wcze�niej. Jednak ksi��ka Josephsona cieszy�a si� zainteresowaniem
w�ród waszyngto	skich twórców Nowego �adu§, postrzegaj�cych 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-spo�ecznych wprowadzonych

w Stanach Zjednoczonych przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta w latach 1933 –
1939. Celem tych reform by�o przeciwdzia�anie skutkom wielkiego kryzysu, który pozostawi�
miliony Amerykanów bez pracy, w n�dzy, a gospodark� w stanie chaosu — przyp. t�um.
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Kiedy posypa�a si� lawina upadaj�cych banków i nasta�a n�dza kryzy-
su, wygodnie by�o zas�oni� si� kolekcj� czarnych charakterów wymienio-
nych przez Josephsona oraz ich wy�miewanym bogactwem, aby odwróci�
uwag� od roli, jak� w kryzysie gospodarczym odegra� System Rezerwy Fede-
ralnej wraz z szale	stwem ustawy Smoota-Hawleya**. Ksi��ka wraz z po-
t�pionymi portretami opisywanych w niej postaci oraz marksistowsk� analiz�
rzeczywisto�ci sta�a si� b�yskawicznie dzie�em kultowym, a jej obra�liwy tytu�
uzyska� rozg�os przewy�szaj�cy warto�� tre�ci […] Podobnie jak Josephson,
wielu dzisiejszych moralistów stawia znak równo�ci mi�dzy du�ymi zarob-
kami a nieuczciwymi zyskami […] zupe�nie tak, jakby owe zarobki same
w sobie by�y dowodami przest�pstwa8.

Reakcj� na o�wiadczenia rz�dowe dotycz�ce chciwo�ci Wall Street by�y próby
populistów ograniczenia firmowych premii, które sta�y si� cech� rozpoznawcz�
Capitol Hill w pierwszych miesi�cach 2009 roku, kiedy to usi�owano odwróci�
uwag� opinii publicznej od roli, jak� rz�d 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. Ka�dy chyba s�ysza� wypo-
wiadane przez nich cz�sto zdanie: „Chyba wezm� dzie	 wolny i sp�dz� go z rodzin�”
albo: „Nikt jeszcze nie umar�, �a�uj�c, �e sp�dzi� za ma�o czasu w pracy”. S� to
tylko �adne zdania, jednak mog� by� one wypowiadane wy��cznie przez kogo�,
kto nie martwi si�, �e jego dzieci pójd� spa� g�odne i przestraszone. W niektórych
pa	stwach, zarówno kiedy�, jak i dzi�, jest wielu rodziców, którzy nie martwi� si�
tym, �e sp�dzaj� za ma�o czasu ze swoimi pociechami, ale tym, �e nie zdo�aj� za-
pobiec ich �mierci g�odowej. Wzi�cie dnia wolnego, nawet w tak szlachetnym
celu jak sp�dzenie czasu z dzie�mi, to luksus, a mo�liwo�� zrobienia tego oznacza, �e
Twoje zmartwienia nie s� zwi�zane z jedzeniem, dachem nad g�ow� i przetrwa-
niem. Ogromna liczba mieszka	ców naszej planety ch�tnie w mgnieniu oka za-
mieni�aby si� z Tob� miejscami.

Zdaj� sobie spraw� z tego, �e to, co teraz powiem, mo�e si� wyda� przesad�,
jednak jest to prawda. Przez wi�kszo�� historii ludzko�ci (a w niektórych krajach
równie� dzi�) znaczna cz��� populacji k�ad�a swoje dzieci do �ó�ek, wiedz�c, �e s�
g�odne. Wyobra�my sobie tylko, jak bolesna musi by� dla rodzica �wiadomo��,
                                                          
**Ustawa Smoota-Hawleya — ameryka	ska ustawa z 1930 roku, która zwi�ksza�a do rekor-

dowych poziomów c�o na ponad 20 tysi�cy towarów importowych. W opinii wielu wspó�cze-
snych ekonomistów przyczyni�a si� do pog��bienia i przed�u�enia wielkiego kryzysu. Wiele
krajów odpowiedzia�o tym samym, wprowadzaj�c w�asne c�a, co poskutkowa�o zmniejsze-
niem importu i eksportu o ponad po�ow� — przyp. t�um.
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�e nie mo�e zapewni� swoim potomkom tej podstawowej potrzeby. 
aden z rodzi-
ców b�d�cy w takiej sytuacji nie uzna�by za warto�ciowe pozostanie w domu
w celu sp�dzenia czasu z dzie�mi. Cena tego by�aby zbyt wysoka.

Dzisiejsza niesamowita struktura socjoekonomiczna jest nieco inna. Prawie
nie zauwa�a si�, �e w wielu firmach poprzez odpowiedni� polityk� kadrow� za-
ch�ca si� pracowników do brania dni wolnych z powodów rodzinnych. Kierowni-
cy cz�sto z dum� wskazuj� na puste miejsce przy biurku i mówi�: „Mike jest na
urlopie ojcowskim”. Urlop ojcowski? My�la�em, �e tylko kobiety rodz� dzieci. Oczy-
wi�cie kraje, które pod��aj� za ogólnym kszta�tem etycznego kapitalizmu, s� dzi� tak
produktywne, �e od czasu do czasu pracownik mo�e zosta� w domu z �on� i no-
wo narodzonym dzieckiem. Czy to nie wspania�e?

CZYM RÓ�NI SI� ETYCZNY KAPITALIZM OD ZWYK�EGO

Stosuj� termin „etyczny kapitalizm” w odniesieniu do wyszukanego, trwa�ego
systemu wspó�pracy ludzi na p�aszczy�nie ekonomicznej. Socjalizm opowiada si�
za nieograniczonym zaanga�owaniem rz�du w nieko	cz�c� si� i daremn� misj�
ustanowienia równych warunków �ycia dla wszystkich. Uwa�a, �e je�li trzeba po-
�wi�ci� temu celowi masy, które musz� z tego powodu cierpie�, a nawet umiera�,
to niech tak b�dzie. Jak bezdusznie powiedzia� W�odzimierz Lenin: gdzie drwa
r�bi�, tam wióry lec�. Druga skrajno�� to kapitalistyczna polityka nieinterwencji,
która obstaje przy koncepcji, �e rz�d nie powinien anga�owa� si� w gospodark�
kraju, poniewa� uniemo�liwi�by w ten sposób oddzielnym jednostkom d��enie
do osi�gni�cia osobistych korzy�ci. Pierwszy z opisanych systemów odmawia oby-
watelom ich podstawowych praw, podczas gdy drugi daje im woln� r�k� i zbytni�
swobod�. Oba systemy ostatecznie nie przynosz� efektów, poniewa� ignoruj� du-
chowy wymiar Bo�ych darów i wymaga	.

Uwa�am, �e kiedy ameryka	ski biznes dobrze funkcjonuje, pracodawca i pra-
cownik s� w mniejszym stopniu skupieni na swoich prawach, a w wi�kszym stopniu
na wzajemnych zobowi�zaniach. We�my na przyk�ad prawo do godzinnej przerwy
na lunch. Kiedy u�ywam terminu „etyczny kapitalizm”, wyobra�am sobie sposób,
w jaki podchodzi do tej kwestii prawo �ydowskie. Mimo i� nakazuje ono, aby po
ka�dym posi�ku odmawia� modlitw� dzi�kczynn�, to oferuje równie� wersj� skróco-
n� tej modlitwy dla pracowników otrzymuj�cych tzw. dniówk�, tak aby nie okra-
dali szefa z czasu przeznaczonego na prac�. Pracownik ma moralny obowi�zek
ca�odziennego zapracowania na swoje wynagrodzenie.

Oto wspania�y przyk�ad na to, �e niektórzy pracownicy traktuj� powa�nie owo
zobowi�zanie. Pewnego popo�udnia szed�em �wawym krokiem wzd�u� nabrze�a
w Marina del Rey w Los Angeles w Kalifornii, aby zabra� ze swojego jachtu o na-
zwie „Idea�” zostawion� tam ksi��k�. W pewnym momencie zauwa�y�em m�odego
m��czyzn�, który przymocowywa� przepi�kn� stalow� tabliczk� do jachtu s�sia-
duj�cego z moim. Zatrzyma�em si�, aby chwil� z nim porozmawia�, pochwali�em
jego fachowo�� i zacz��em wypytywa� go, czy nie upi�kszy�by w podobny sposób
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mojego jachtu. Po udzieleniu odpowiedzi na kilka moich pyta	, Robert Dryer
przerwa� mi, mówi�c: „Z rado�ci� odpowiem na dalsze pana pytania, mog� nawet
pokaza� panu, jak to si� robi, ale dopiero po siedemnastej, poniewa� dostaj� wyna-
grodzenie w formie dniówki”. By�em zdumiony jego uczciwo�ci� i zapyta�em, gdzie
jest jego szef. „Pod koniec tygodnia wraca z Hawajów” — odpar� m��czyzna.

Zrobi�em wszystko, aby punktualnie o pi�tej znale�� si� w tym samym miej-
scu na nabrze�u, i okaza�o si�, �e Robert, by�y marynarz �odzi podwodnej Mary-
narki Wojennej Stanów Zjednoczonych, by� tak wiarygodny jak jego s�owa. Krót-
ko po siedemnastej spakowa� swoje narz�dzia, poszed� ze mn� do mojego jachtu
i otworzy� dwa piwa. Tam pogaw�dzili�my d�u�ej, ni� by�o to zaplanowane. Nie uwa-
�a� swojej pilno�ci i uczciwo�ci za co� wyj�tkowego. W ten sposób go wychowano.
Bez wahania zaproponowa�em mu pe�noetatow� prac� u mnie. Chcia� wiedzie�,
czym mia�by si� zajmowa�. Powiedzia�em mu, �e tego jeszcze do ko	ca nie wiem,
ale wiem na pewno, �e osoba z tak mocno zakorzenion� �wiadomo�ci� tego, w jaki
sposób dzia�a ca�y system, z pewno�ci� jest potrzebna w mojej organizacji.

Dryer pracowa� ze mn� pó�niej przez kolejnych sze�� lat, towarzyszy� mnie i mo-
jej rodzinie w transoceanicznych wyprawach i sta� si� prawie jej cz�onkiem. Wiem,
�e Bob nie by� wyj�tkiem. Wielu Amerykanów (je�li nie wszyscy) ma podobne
poczucie sprawiedliwo�ci i obowi�zku. Judaizm, a przez to równie� etyczny kapita-
lizm, opiera si� na systemie zaz�biania si� raczej obowi�zków ni� praw. Niezale�-
nie od tego, czy jestem Twoim szefem, czy pracownikiem, nie chodzi o wspólne pra-
wa, lecz wzajemne zobowi�zania.

Nale�y jednak pami�ta� o tym, �e obowi�zkiem pracodawcy jest zap�acenie
pracownikowi w ustalonym terminie i nieobarczanie go bezsensown� prac�. 
ydow-
skie prawo nakazuje na przyk�ad, �e bez wzgl�du na wysoko�� wynagrodzenia,
pracodawca nie mo�e nakaza� pracownikowi w jednym dniu wykopania do�u,
w drugim wype�nienia go ziemi�, po czym ponownego wykopania go w trzecim
dniu. Wczesne lata do�wiadcze	 produkcji masowej i pracy przy liniach monta-
�owych na pocz�tku XX wieku pokaza�y, �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 m�drca, nie by�o to zaskoczeniem. Bóg chce, aby przedsi�biorstwa
dobrze prosperowa�y, poniewa� jest to dowodem, �e Jego dzieci we w�a�ciwy
sposób wykorzystuj� system etycznego kapitalizmu.

Mimo niesamowitych korzy�ci wyp�ywaj�cych z systemu, który zapewnia tak
wiele dla tak wielu, nie brakuje krytykantów organizuj�cych krucjaty przeciwko
kapitalizmowi Stanów Zjednoczonych. Wystarczy porozmawia� z pierwszym lep-
szym studentem. Zadziwiaj�ce jest to, co wi�kszo�� z nich my�li o ameryka	skim
biznesie. Rich Karlgaard, wydawca magazynu „Forbes”, powiedzia�: „Niedawno
s�ucha�em programu rozg�o�ni radiowej BBC, w którym poruszano temat londy	-
skiego dystryktu finansowego zwanego »the City«. Cytowano s�owa wielu m�odych
brytyjskich bankierów, którzy twierdzili, �e moralno�� jest przeszkod� w d��eniu
do sukcesu zawodowego i �e je�li chce si� zosta� milionerem, lepiej jest mie� gen
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socjopaty”9. Myl� przyczyn� ze skutkiem. To nie system sprawia, �e socjopatycz-
ne zachowania si� op�acaj� — to socjopatyczne zachowania uszkodzi�y system.

Biblia oraz ustne przekazy wci�� przypominaj� 
ydom ostrze�enie Boga skie-
rowane do ludzko�ci:

Stworzy�em was z niezliczonymi pragnieniami i t�sknotami, jednak
umie�ci�em was w �wiecie o pozornie ograniczonych �ród�ach. Mo�e si�
wydawa�, �e nie starczy wszystkiego dla wszystkich. Jednak je�li b�dziecie
si� stosowa� do ustalonych przeze mnie zasad ci�g�ej wspó�pracy, niczego
wam nie zabraknie. Je�li zdecydujecie si� oddzielnie d��y� do zaspokojenia
potrzeb, b�dziecie skazani na nieustann� walk� o przetrwanie. Stworzy�em
�wiat tajemniczy i niezrozumia�y dla ludzkiego umys�u. B�dziecie musieli
by� wobec siebie hojni i pomocni. B�dziecie ze sob� wspó�pracowa� i b�dzie-
cie musieli zrozumie�, �e stosunki mi�dzyludzkie na p�aszczy�nie ekono-
micznej opieraj�ce si� na etycznym kapitalizmie s� czym�, co mi si� podoba,
i s� dobre. Inne sposoby poradzenia sobie w �yciu, pozbawione kooperacji,
s� nie tylko z�e, ale postara�em si� te�, aby by�y nieefektywne.

ETYCZNY KAPITALIZM DZIA�A TYLKO W JEDEN SPOSÓB

Tylko w jeden sposób? To stoi w sprzeczno�ci z ludzkim instynktem. Postaram si� to
wyt�umaczy�. Trzeci na �wiecie pod wzgl�dem wielko�ci most wisz�cy, Tacoma
Narrows Bridge w stanie Waszyngton, zosta� dopuszczony do u�ytku w lipcu
1940 roku. Rankiem 7 listopada tego samego roku zerwa�a si� wichura i most zacz��
niepokoj�co falowa�. Niebawem jezdnia zacz��a p�ka� i run��a w zimne wody znaj-
duj�cej si� dwie�cie stóp ni�ej Puget Sound. Liny zacz��y si� rwa�, od�amy beto-
nu polecia�y w dó�, belki no�ne wygi��y si� i w ci�gu godziny most znikn�� z po-
wierzchni ziemi. Odbudowa wyd�u�y�a si� o 10 lat z powodu II wojny �wiatowej.

Jak �atwo sobie wyobrazi�, powo�ano komisj�, która mia�a zbada� przyczyny
zawalenia si� mostu. Wyniki wskazywa�y na to, �e pewne podstawowe zasady
konstrukcji mostów zosta�y pogwa�cone ze wzgl�du na oszcz�dno�ci i walory este-
tyczne. Sto lat przed tym, jak wybudowano Tacoma Narrows Bridge, John Scott
Russell, wiceprezydent towarzystwa Royal Scottish Society of Arts, opublikowa�
dokument zatytu�owany: O wibracjach mostów wisz�cych oraz innych struktur
smuk�ych. Pismo to zawiera�o wiele informacji potrzebnych do tego, aby wybudowa�
mocny i stabilny most. Konstrukcja, która zast�pi�a poprzedni most, zosta�a wy-
budowana zgodnie z wszystkimi normami i okaza�a si� bezpieczna oraz wytrzyma�a.

Dzi� na �wiecie jest wiele pi�knych wisz�cych mostów, a ka�dy z nich jest wyj�t-
kowy. Mog�oby si� zatem wydawa�, �e istniej� niezliczone sposoby budowania
mostów wisz�cych. To mylny wniosek. Mimo �e ka�da konstrukcja ma unikato-
wy kszta�t, styl i kolor, ró�nice te kamufluj� podstawowe podobie	stwo. Ka�dy
kiedykolwiek wybudowany most wisz�cy jest zaprojektowany tak, aby oprze� si�
tym samym si�om w ten sam sposób. Niezale�nie od tego, czy jest on drewniany,
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tak jak ten na rzece Kwai w Azji, czy stalowy, jak George Washington Bridge ��cz�cy
Manhattan z New Jersey, wszystkie mosty s� skonstruowane w standardowy,
wypróbowany sposób. Trzeba przy ich budowie wzi�� pod uwag� wytrzyma�o��
i ci��ar materia�u, z którego b�d� skonstruowane. Nale�y pami�ta� o grawitacji,
planowanym obci��eniu oraz sile wiatru. Kluczowe narz�dzia to z�o�one wzory fi-
zyczne oraz matematyka stosowana. Tak d�ugo, jak dzia�a si� w ramach okre�lonych
kryteriów systemowych, budowane mosty mog� przejawia� unikalne pi�kno i styl.

Oto, w jaki sposób nauczy�em si� stosowa� zasady budowania mostów w in-
nych obszarach ludzkiej dzia�alno�ci. Gdy by�em dzieckiem, zach�cano mnie do
odnajdywania moralnego przes�ania we wszystkim. Bardzo lubi�em demontowa�
stare zegarki i próbowa� je naprawia�, dlatego sta�em si� pewnego rodzaju s�-
siedzk� sk�adnic� zepsutych zegarów i zegarków. Ka�dy z s�siadów i znajomych, kto
mia� stary �cienny lub r�czny zegarek albo inny rodzaj czasomierza, wpada� do
mnie i obdarowywa� mnie kolejnym skarbem powi�kszaj�cym moj� kolekcj�. Ojciec
popiera� moje zainteresowanie i zach�ca� mnie do naprawy zardzewia�ych czasomie-
rzy. Ch�tnie wi�c rozbiera�em zegarki na cz��ci pierwsze i stara�em si� je naprawi�.
Prawie zawsze proces ponownego sk�adania elementów blokowa�o pi�� lub sze��
ma�ych trybików, których w�a�ciwego po�o�enia nie udawa�o mi si� ustali�. Moje
wysi�ki nie przynosi�y zadowalaj�cych rezultatów, wi�c wkrótce straci�em zapa�.

Pó�niej pyta�em mojego ojca, dlaczego zach�ca� mnie do zabawy z zegarkami.
Powiedzia�, �e czeka�, a� odkryj� moralne przes�anie mechanicznych zegarków.
Moralne przes�anie? Mia�em zaledwie 10 lat i chyba za wcze�nie by�o na to, aby
obci��a� mnie moralnymi przes�aniami. Jednak mój ojciec s�dzi� (i ja równie�
uwa�am tak od tamtej pory), �e spostrzegawczy i wnikliwi ludzie odnajduj� prze-
s�anie moralne niemal�e we wszystkim i �e nigdy nie jest na to za wcze�nie. Do
dzi� pami�tam, w jaki sposób ojciec spo�ytkowa� t� wiedz�: mimo �e jest mnó-
stwo sposobów ponownego sk�adania zegarków, mechanizm b�dzie funkcjonowa�
tylko wtedy, kiedy zostanie z�o�ony w jedyny w�a�ciwy sposób. Tarcza mo�e by�
pomalowana na ró�ne kolory, a koperta zrobiona z cyny lub ze szczerego z�ota,
jednak jeden system podstawowych zasad musi zosta� zachowany.

Podobnie jest w przypadku spo�ecze	stwa. Mo�e si� wydawa�, �e istnieje wiele
metod na stworzenie prosperuj�cej gospodarki, jednak tak nie jest. Cho� stare po-
wiedzenie zapewnia nas, �e cel mo�na osi�gn�� ró�nymi sposobami, �ydowskie
postrzeganie �wiata zaprzecza tej tezie i sugeruje, i� bez wzgl�du na to, czy chodzi
o most, czy o biznes, zwykle jest tylko jeden skuteczny sposób na osi�gni�cie celu
i wiele innych, które zawodz�. Stworzenie systemu, w ramach którego obywatele
wspó�pracuj� ze sob� na p�aszczy�nie ekonomicznej, przypomina konstruowanie
mostu. Post�powanie zgodne z systemem etycznego kapitalizmu zapewnia solid-
n� struktur�, wewn�trz której jest miejsce na indywidualizm, wybór i osobowo��.

Pomimo dobrego funkcjonowania, system zasad, zwyczajów i protoko�ów regu-
luj�cych stosunki mi�dzyludzkie na p�aszczy�nie ekonomicznej w Stanach Zjed-
noczonych jest nieustannie atakowany. Paradoks polega na tym, �e cz�sto ci, którzy
najintensywniej krytykuj� moraln� zasadno�� systemu, jednocze�nie wyci�gaj�
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z niego najwi�ksze korzy�ci. Ka�dy z nas powinien by� w du�ym stopniu przeko-
nany o s�uszno�ci dzia�a	, które nie tylko poch�aniaj� wi�ksz� cz��� najbardziej
produktywnych godzin w ci�gu dnia, ale te� zapewniaj� nam przetrwanie, a cz�-
sto staj� si� cz��ci� naszej to�samo�ci. My�l�, �e przydatne oka�e si� przeanali-
zowanie czterech g�ównych oskar�e	 wysuwanych przeciwko biznesowi.

CZTERY G�ÓWNE ZARZUTY STAWIANE BIZNESOWI

Jest pewna wa�na sprawa, o której nale�y zawsze pami�ta�. Na ludzi ma wp�yw
w�a�ciwie wszystko, co im si� w �yciu przydarza. Mo�e Ci si� wydawa�, �e zapo-
mnia�e� d�wi�k jakiej� melodii, któr� kiedy� s�ysza�e�, lub imi� osoby, któr� po-
zna�e� dawno temu. Jednak gdy tylko znajomy zanuci Ci do ucha kilka nut albo
przyprowadzi tamt� osob�, natychmiast je rozpoznasz. Tak naprawd� nigdy nie
zapomnia�e� ani melodii, ani imienia danej osoby. Informacje te prawdopodobnie
znajdowa�y si� w mniej dost�pnym obszarze mózgu, ale wci�� tam by�y.

Wszystko to, co dociera i zatrzymuje si� w Twoim mózgu, staje si� cz��ci�
Ciebie i wp�ywa na to, kim si� stajesz, na dzia�ania, które podejmujesz, i na s�owa,
które wypowiadasz. Mo�na wykorzysta� t� �wiadomo�� w celu umy�lnego wszcze-
pienia sobie okre�lonych koncepcji i zasad, które chce si� zachowa� i wed�ug
których chce si� post�powa�.

Ogl�danie filmu lub przedstawienia teatralnego jest bardzo dobr� metod�
przyswajania danych zagadnie	 i koncepcji. Czytanie ksi��ek to równie dobry
sposób. Niemniej najbardziej skutecznym sposobem jest czytanie tekstu na g�os.
Kiedy do naszych uszu dociera nasz w�asny g�os wypowiadaj�cy dane s�owa, �a-
twiej je przyswajamy i wierzymy w nie. Jestem pewien, �e zaobserwowa�e� kiedy�
k�amc�, który w ko	cu sam zaczyna wierzy� w wypowiadane przez siebie, wci��
powtarzane �garstwa. Nie twierdz�, �e powiniene� powtarza� k�amstwa, propo-
nuj� raczej je odrzuca�. Jednak zarówno w �yciu zawodowym, jak i prywatnym
z pewno�ci� cz�sto s�yszysz, jak ludzie oczerniaj� biznes. Od tej pory nigdy nie
tra� okazji do odpierania podobnych nies�usznych zarzutów. Zdob�dziesz wi�cej
w�adzy w biznesie, ni� jeste� sobie w stanie wyobrazi�, kiedy Twoje uszy us�ysz�,
jak Twoje usta wypowiadaj� prawd� o wybranym przez Ciebie sposobie przyczy-
niania si� do dobrobytu na �wiecie — o praktykowaniu biznesu.

Oto cztery g�ówne zarzuty stawiane biznesowi oraz sposoby ich odpierania.
Biznes jest z�y, niemoralny, ca�kowicie wadliwy i/lub niesprawiedliwy (wybór nale�y
do Ciebie), poniewa�:

 1. Przyczynia si� do powstania nierówno�ci, daj�c jednym wi�cej kosztem
drugich, którzy dostaj� odpowiednio mniej.
 2. Jest nap�dzany chciwo�ci�.
 3. Szkodzi �rodowisku naturalnemu.
 4. Odcz�owiecza ludzi, przekszta�caj�c ich w konsumentów.
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Analizuj�c powy�sze cztery mity, mo�na zauwa�y�, �e, paradoksalnie, najlep-
szym sposobem na d��enie do doskona�o�ci, za któr� t�skni nasza dusza, jest
praktykowanie tego, o czym wrogowie biznesu mówi� jako o dowodzie niedosko-
na�o�ci. Twierdz� oni, �e biznes jest k�opotliwy, poniewa� nie jest idealny na po-
ni�szych obszarach dzia�ania.

Mit 1.: biznes jest z natury niesprawiedliwy — daje jednym
wi�cej kosztem drugich, którzy dostaj
 odpowiednio mniej

Analizuj�c ten zarzut, zastanówmy si�, jak biznes mo�e by� potencjalnie dobry,
skoro jednocze�nie jest przyczyn� nierówno�ci i dysproporcji. Wiele osób postrzega
biznes jako odwrotno�� post�powania Robin Hooda, czyli zabieranie biednym
i dawanie bogatym.

Jedn� z osób, które uwa�aj�, �e pewni ludzie zarabiaj� zbyt du�o pieni�dzy,
jest Ben Cohen, producent lodów z Vermont, prezes przedsi�biorstwa Ben and
Jerry’s Homemade Ice Cream. „Jedn� z kwestii, jakie powinni�my rozwa�y�, jest
po prostu ograniczenie mo�liwo�ci osi�gania zbyt du�ych dochodów przez po-
szczególne osoby. Teoretycznie nikt nie powinien zarabia� wi�cej ni� prezydent
Stanów Zjednoczonych. My�l�, �e trudno by�oby si� spiera� z opini�, i� nie ma
trudniejszej i cenniejszej dla spo�ecze	stwa pracy”10. W�a�cicielowi firmy w rol-
niczym stanie Vermont, produkuj�cej lody znakomitej jako�ci, by� mo�e zawód
prezydenta wydaje si� najci��sz� i najszlachetniejsz� profesj�, jednak jestem pe-
wien, �e wielu zwyk�ych ludzi mia�oby inne zdanie. Kto� inny mo�e uwa�a� za-
wód nauczyciela za cenniejszy, a stra�aka za trudniejszy. Jednak wielu obnosi si�
ze swoj� moraln� pró�no�ci�, opowiadaj�c si� powa�nym tonem, ukazuj�cym ich
prawdziw� szlachetno��, za pogl�dami Bena.

Zabawne, �e ludzi tych bardziej rozw�cieczaj� dochody biznesmenów ni� du-
�o wi�ksze zarobki postaci �wiata rozrywki czy sportu. My�l�, �e dzieje si� tak
dlatego, i� dochody gwiazd sportu uwa�a si� za zas�u�one. Gracze ligowi potrafi�
czyni� cuda z pi�k� czy kijem bejsbolowym, a co wi�cej, ich kariery ko	cz� si�
przed przekroczeniem wieku �redniego. To samo odnosi si� do muzyków. Oczywi-
�cie prawdziwi muzycy maj� „wielki talent”, w odró�nieniu od prezesów zarz�du.

My�l�, �e wi�kszo�� krytyków biznesu jest bardziej wyrozumia�a dla ludzi,
którzy wygrali los na loterii, ni� dla tych, którzy zarabiaj� pieni�dze w procesie
funkcjonowania rynku. Nikt nie sugeruje, �e osoby, które wygra�y pieni�dze na
loterii, osi�gn��y zbyt du�y dochód. Nigdy nie s�ysza�em, aby kto� stwierdzi�, �e
zdobywca nagrody pieni��nej jest co� winien spo�ecze	stwu. My�l�, �e wi�kszo��
z nas postrzega równie� zawód aktora jako rodzaj hazardu. Niektórzy aktorzy
„wygrywaj�” naprawd� du�e sumy pieni�dzy, i to jest w porz�dku — przynajm-
niej nie zabieraj� ich biednym ludziom.

Jednak biznes to co� innego. Ludzie robi�cy interesy nie maj� po prostu
szcz��cia, by, jak prostoduszny ch�opek-roztropek, trafi� na loterii najwy�sz� wygra-
n�. Biznesmeni knuj� i spiskuj�, aby zgromadzi� wi�cej dóbr ni� inni. S� podli
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i samolubni. Wykorzystuj� ludzk� naiwno�� z bezwzgl�dn� przebieg�o�ci�. Co wi�-
cej, nie maj� �adnych umiej�tno�ci ani talentów, robi� to, co móg�by zrobi� ka�dy,
gdyby mia� tak� mo�liwo��.

Niestety, tym pogl�dom przytakuje zbyt wiele osób. Mówi� oni, �e biznes jest z�y,
przede wszystkim dlatego, i� pog��bia przepa�� mi�dzy tymi, którzy maj� wiele,
a tymi, którzy nie maj� niczego. Bez w�tpienia wielu przyzwoitych ludzi niepokoi
nierówno��. Pewnych ludzi dr�czy widok tych, którzy maj� du�o wi�cej od nich.
S� te� tacy, którzy, obdarzeni empati�, odczuwaj� smutek, a nawet poczucie winy,
widz�c ludzi maj�cych du�o mniej ni� oni sami. Zasadniczo ka�dy przyzwoity
cz�owiek odczuwa �al na widok ubogich ludzi maj�cych mniej ni� pozostali.
Uczucia te s� zwykle bardziej dojmuj�ce u osób, które same maj� niewiele i nie s�
ograniczone do kwestii pieni�dzy.

Wi�kszo�� nastoletnich ch�opców odczuwa zazdro�� wzgl�dem rówie�ników,
którzy s� bardziej wysportowani, wy�si lub maj� wi�ksze powodzenie u p�ci pi�knej.
Podobnie jest z dziewcz�tami w okresie dojrzewania. Niektóre z nich przeklinaj�
�wiat za to, �e uroda i wdzi�k zosta�y nierówno rozdzielone. Pewnego razu jedna
ze znanych aktorek, której syn w naszej synagodze uczestniczy� w ceremonii bar
micwy, zwierzy�a mi si�, �e wspó�czuje brzydkim ludziom. Kiedy �artobliwie po-
dzi�kowa�em jej za wspó�czucie, zrobi�a wra�enie, jakby uwa�a�a, �e nie poj��em
g��bi jej wra�liwo�ci i mi�osierdzia.

Dziwne, �e oburzenie jest mniejsze w przypadku nierównego podzia�u urody
ni� w przypadku nierównego podzia�u pieni�dzy. By� mo�e ludzie uwa�aj�, �e
�atwiej jest co� zrobi� w zwi�zku z tym drugim. W rzeczywisto�ci jednak cel ów,
teoretycznie po��dany, nigdy nie zosta� osi�gni�ty w praktyce, a d��enie do niego
mo�e okaza� si� niebezpieczn� iluzj�.

Czasem ludziom jest przykro, �e maj� mniej od innych, ale równie cz�sto zda-
rza si�, �e ludziom jest przykro, poniewa� maj� wi�cej ni� inni. Gdyby�my wszy-
scy byli pod ka�dym mo�liwym wzgl�dem tacy sami, te przykre uczucia z pewno-
�ci� by nie istnia�y. Dlatego w�a�nie kampanie maj�ce na celu wyeliminowanie
wszelkich ró�nic nies�usznie zyskuj� presti� moralny.

Tradycja �ydowska naucza, �e równo�� nie jest rzeczywista i nie mo�e by� ce-
lem samym w sobie. By� mo�e w�a�ciwe, a nawet zalecane by�oby, aby w�a�ciciel zoo
codziennie dostarcza� wszystkim s�oniom odpowiedni� dla ka�dego ilo�� siana.
Wszystkie krowy na farmie by� mo�e powinny dostawa� ilo�� paszy proporcjo-
naln� do masy cia�a. Niemniej ludzie maj� przeró�ne preferencje i priorytety,
dlatego niemo�liwe jest, aby wszyscy �yli w ten sam sposób.


ydowska mentalno�� akceptuje fakt, �e niektórzy ludzie wol� cieszy� si� woln�
od stresu egzystencj�, ni� po�wi�ca� si� ci��kiej pracy i osi�ganiu sukcesu zawo-
dowego. Dla niektórych wczesne ma��e	stwo, wychowanie wielu dzieci i sp�dza-
nie rado�nie �ycia w wielkiej, ha�a�liwej rodzinie jest wa�niejsze ni� posiadanie
pieni�dzy pozwalaj�cych na sp�dzenie cudownych wakacji. Dla innych taki wybór
by�by nie do pomy�lenia. S� tacy, którzy po�wi�caj� ma��e	stwo dla kariery, inni
kupuj� sobie drogie samochody, innych znów pasjonuj� jachty. Niektórzy wol�
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prowadzi� sparta	skie �ycie i oszcz�dza� ka�dy grosz. Sensowne jest za�o�enie,
�e ci ostatni b�d� si� cieszy� lepsz� i pewniejsz� staro�ci� ni� ci, którzy wszystko
wydaj�. Jak mo�na zapewni� równo�� przy takiej ró�norodno�ci wyborów? By�
mo�e jedynym sposobem na unikni�cie dyskomfortu patrzenia na bied� by�oby
wprowadzenie zakazu dokonywania wyboru i otoczenie ka�dego obywatela ogrom-
nym kokonem jednakowo�ci od narodzin po �mier�.

Oczywi�cie obecno�� biedy jest zniech�caj�ca i �atwo jest obarczy� za to win�
ca�� struktur� spo�eczn�, która wydaje si� tolerowa� tak� sytuacj�. Jest to jednak
pu�apka i nie nale�y z tego powodu uznawa� ca�ej struktury spo�ecznej za z��
z natury. Czasem ludzie przejawiaj�cy taki tok my�lenia okrywaj� p�aszczem
szlachetno�ci i prawo�ci tych, którzy w sposób burzliwy protestuj� przeciwko
handlowi mi�dzynarodowemu. Zak�adaj� oni, �e skoro na rozwijaj�cym si� glo-
balnym rynku jest miejsce na bied�, to ten system gospodarczy musi by� wadliwy
i nale�y skonstruowa� inny.

Czy biedy mo�na si� pozby�?

Opowiem teraz ciekaw� zagadk�. Trzech m��czyzn je obiad w restauracji, po czym
kelner przynosi wspólny rachunek wynosz�cy 2,50 dolara. Ka�dy z m��czyzn
wr�cza kelnerowi po jednym dolarowym banknocie. Kelner wraca z reszt� wyno-
sz�c� 50 centów, jednak uznaje, �e trudno b�dzie jego klientom podzieli� mi�dzy
siebie tak� sum�, wi�c wk�ada do kieszeni 20 centów i daje ka�demu z m��czyzn
po jednej dziesi�ciocentowej monecie. Ka�dy z trzech m��czyzn zap�aci� dolara
za obiad i otrzyma� 10 centów reszty, wi�c ka�dy z nich tak naprawd� zap�aci� po
90 centów za posi�ek, 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 m��czy�ni wr�-
czyli kelnerowi trzy dolary, a suma po oddaniu reszty wynosi 2,90 dolara, to gdzie
podzia�o si� 10 centów?

Odpowied� jest taka: wcale nie brakuje dziesi�ciocentowej monety. Czytelnik
zostaje zmylony przez przebiegle postawione pytanie. Nie ma powodu, aby przy-
puszcza�, �e suma, któr� rzeczywi�cie zap�acili m��czy�ni, wynosz�ca 2,70 dolara,
powinna zgadza� si� z sum�, któr� dali mu na pocz�tku, wynosz�c� trzy dolary,
powi�kszon� o 20 centów, które kelner schowa� do kieszeni. 20 centów pochodzi
od sumy realnej, wynosz�cej 2,70 dolara. Prawid�owe obliczenie powinno wygl�-
da� nast�puj�co: rachunek wynosz�cy 2,50 dolara plus 20 centów zabranych
przez kelnera daje sum� 2,70 dolara (3 × 0,90 dolara), któr� m��czy�ni w rze-
czywisto�ci zap�acili. Niczego nie brakuje.

Podobnie myl�ce jest pytanie dotycz�ce tego, czy biedy mo�na si� pozby�.
Biedni ludzie bez w�tpienia s� na tym �wiecie. S� to ci nieszcz��ni, którzy nigdy
nie wiedz�, czy uda im si� zje�� chocia� jeden posi�ek dziennie i czy b�d� mieli gdzie
spa�. Bior�c pod uwag� dost�pno�� prywatnych i pa	stwowych schronisk dla
bezdomnych oraz organizacj� opieki spo�ecznej, wi�kszo�� tych biednych ludzi, któ-
rzy znajduj� si� na ulicy, jest poza systemem. Oko�o jedna trzecia bezdomnych to
osoby chore psychicznie11. Wi�kszo�� z nich znalaz�a si� na ulicy z powodu



�    138    � BOGA� SI�!

zdumiewaj�cej fali masowych wypisów ze szpitala, do której dosz�o w dziwnych
i niestabilnych latach 60.12. Wi�kszo�� bezdomnych — trzy czwarte m��czyzn
z Baltimore w stanie Maryland, bior�cych udzia� w badaniach przeprowadzonych
przez klinicystów z John Hopkins University, to osoby uzale�nione od substancji
odurzaj�cych13. Nie opisuj� tego wszystkiego po to, aby zmniejszy� wspó�czucie
wobec ludzi �yj�cych w takich okoliczno�ciach. Robi� to, aby stanowczo odrzuci�
zarzut, jakoby winnym tej sytuacji by� ameryka	ski przedsi�biorczy system two-
rzenia dobrobytu. Terminu „biedny” zwykle u�ywa si� w odniesieniu do ludzi,
którzy maj� mniej od innych. Innymi s�owy: z wyj�tkiem osób rzeczywi�cie po-
zbawionych �rodków do �ycia, s�owo „biedny” jest okre�leniem wzgl�dnym.


ydzi zawsze opierali swoje pojmowanie biedy na dwóch pozornie wyklucza-
j�cych si� cytatach z Biblii: „Nie b�dzie jednak u ciebie �adnego ubogiego, po-
niewa� twój Bóg, Jahwe, b�dzie ci niezwykle b�ogos�awi� […] je�li tylko szczerze
b�dziesz pos�uszny g�osowi Jahwe, twego Boga…”14. W porz�dku, wszystko jest
zrozumia�e. Post�puj zgodnie z zasadami, a nie b�dzie w Twoim spo�ecze	stwie
biedy — to brzmi rozs�dnie. Niestety, nie wi�cej ni� siedem wersów dalej czyta-
my: „Ubogich w tym kraju nigdy ca�kiem nie zabraknie i dlatego daj� ci to pole-
cenie: roztwórz szeroko d�onie dla brata twego znajduj�cego si� w potrzebie i dla
ubogich w twoim kraju”15.

W które tu zdanie uwierzy�? Albo dzi�ki przestrzeganiu zasad nigdy nie b�dzie
biedy, albo bieda nigdy nie zniknie. Jedno wyklucza drugie; ale czy na pewno?
Przeanalizujmy dane zgromadzone przez ameryka	ski urz�d statystyczny i przed-
stawione w raporcie rocznym o dochodach i biedzie w Stanach Zjednoczonych
(z 1998 roku):

� Oko�o 30 milionów Amerykanów �yje w biedzie.
� W odró�nieniu od ubogich ludzi, którzy nie maj� szcz��cia mieszka�

w Stanach Zjednoczonych, wi�cej ni� po�owa ubogich Amerykanów ma
w�asne domy.

� Blisko 2 miliony ubogich osób w Stanach Zjednoczonych maj� dom wart
wi�cej ni� 250 tysi�cy dolarów.

� Ponad 70 procent ubogich Amerykanów ma w�asny samochód, a 30 procent
dwa samochody.

� 98 procent spo�ród 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 pewno�ci� wi�kszo�� ubogich mieszka	ców Azji lub Afryki podskoczy�aby do
góry z rado�ci, gdyby mog�a zamieni� si� miejscami z biednymi mieszka	cami
Stanów Zjednoczonych. Czy sugeruj�, �e owych 30 milionów Amerykanów nie
jest naprawd� biednych? Oczywi�cie, �e nie.
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Bieda to poj�cie wzgl�dne

Judaizm uczy, �e bieda jest poj�ciem wzgl�dnym. Je�li kto� straci swoje pieni�-
dze, a jego poziom �ycia drastycznie si� obni�y, to zgodnie z definicj� �ydowsk�
jest on biednym cz�owiekiem. Co wi�cej, uwa�a si�, �e taka osoba zas�uguje na
pomoc. Je�li kto� ma dom na w�asno��, dwa kolorowe telewizory, dwa odtwarzacze
wideo i dwa samochody, ale �yje w otoczeniu ludzi, którzy maj� wi�cej, to z pew-
no�ci� taka osoba czuje si� biedna. W ten w�a�nie sposób mo�na wyt�umaczy�
logik� pozornie sprzecznych cytatów z Biblii, o których wspomina�em wcze�niej.

Pierwszy cytat mówi o tym, �e w�ród nas nie b�dzie biednych ludzi: je�li ma-
my tyle szcz��cia, �e mieszkamy w�ród du�ej grupy innych ludzi, z którymi utrzy-
mujemy kontakty, którzy dbaj� o siebie nawzajem i szanuj� siebie oraz swoje do-
bra, to nie ma powodu, aby ktokolwiek w tej grupie uwa�a� si� za biednego. Nie
nale�y nigdy szufladkowa� kogo� jako „biednego”. Kto� mo�e mie� mniej, ni�
mia�, i mniej, ni� maj� otaczaj�cy go ludzie, jednak powinno si� zawsze trakto-
wa� tak� sytuacj� jako przej�ciow�. Trzeba sobie uzmys�owi�, �e ma si� wi�cej
ni� wielu innych, a co wa�niejsze, jest si� na drodze do zdobycia czego� jeszcze.
Wystarczy znale�� sposoby na obcowanie z lud�mi i stara� si� by� dla nich po�y-
tecznym. My�lenie o sobie jak o kim� biednym nie dodaje skrzyde�. Fakt, �e kto�
obok ma wi�cej od Ciebie, nie oznacza, �e jeste� biedny.

Drugi cytat poucza nas, �e kiedy ju� u�wiadomimy sobie, i� nie jeste�my
biedni, powinni�my spojrze� za siebie i dostrzec tych nieszcz�snych, którzy maj�
mniej od nas, wyci�gn�� d�onie i podzieli� si� tym, co mamy.

Dlaczego mieliby�my dawa� innym to, co s�usznie nale�y do nas? Aby im po-
móc? Nie, pomaganie tym, którzy maj� mniej, jest efektem ubocznym. G�ówny
powód jest taki, �e to pomaga nam. Przypomina mi si� biblijna przestroga, któr�
po raz pierwszy przeczyta�em, kiedy by�em uczniem: „Nie z�orzecz g�uchemu”16.
Nie chodzi o to, �e z�orzeczenie zrani g�uchego, przecie� i tak nie b�dzie �wiadomy
Twoich przykrych s�ów. Nie nale�y tego robi� ze wzgl�du na skutki, jakie to po-
st�powanie mog�oby wywo�a� u nas. Podobnie (o czym przekonamy si�, czytaj�c
rozdzia� 9.), znalezienie kogo�, kto ma mniej ni� my, i danie mu cz��ci tego, co
mamy, le�y bardziej w interesie naszym ni� obdarowywanej osoby.

Zasada ta jest tak silnie ugruntowana, �e nawet ludzie korzystaj�cy ca�e �ycie
z dobroczynno�ci innych, s� zobowi�zani wspomaga� tych, którzy maj� jeszcze
mniej17. Jest pewna scena z Disnejowskiej adaptacji bajki o Alladynie, która za-
pad�a mi w pami��. Bohater i jego ma�pka w�a�nie zasiadaj� do sto�u, aby zje��
ukradzion� niedawno kromk� chleba. Nagle Alladyn zauwa�a dwoje zbli�aj�cych
si� dzieci z wielkimi br�zowymi oczami — jest to wyg�odnia�y ch�opiec i prawdo-
podobnie jego równie g�odna siostra. Alladyn nie mówi im, aby sami poszli sobie
co� ukra��, ale po krótkiej wewn�trznej walce moralnej z samym sob� oddaje
chleb dzieciom. Jest to nawi�zanie do faktu, �e nie jest on pospolitym ulicznym
bandyt�, za jakiego uwa�aj� go jego wrogowie; nasiona szlachetno�ci zaczynaj�
w nim kie�kowa� i staje si� odpowiednim konkurentem do r�ki ksi��niczki.
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Obowi�zek dawania tego, co si� ma, innym, którzy maj� mniej od nas, jest
�wi�ty. Niewa�na jest skala szczodro�ci, istotne jest, aby znale�� sytuacj�, w której
dana osoba ma mniej ni� Ty. To wystarczy, aby uzna� takie osoby za biedniejsze i za-
s�uguj�ce na pomoc, ale oczywi�cie jedynie w naszych oczach. Z ich punktu widze-
nia znajduj� si� one na drodze do zdobycia czego� wi�cej, a tak�e poszukiwania
tych, którzy maj� jeszcze mniej, by podzieli� si� z nimi t� odrobin�, któr� maj�.

W ten sposób rozwi�zali�my pozorn� sprzeczno�� dwóch biblijnych wersów.
Nie pozwól, aby ktokolwiek postrzega� siebie jako biednego. My�lenie o sobie w ka-
tegoriach biedy stanowi na drodze do dobrobytu przeszkod� nie do pokonania.
Je�li nikt nie b�dzie tak o sobie my�la�, to pierwszy z wersów oka�e si� prawdziwy
i nie b�dzie w�ród nas ubogich. Jednak zawsze znajdzie si� kto�, kto ma mniej
ni� Ty. Nie powinien on uwa�a� siebie za osob� biedn�, jednak Ty jeste� zobo-
wi�zany podzieli� si� z tymi, którzy maj� mniej.

Nierówno�� istnieje i ma wiele form, lecz nie jest to mankament tego �wiata,
ale dowód ludzkiej wyj�tkowo�ci.

Czy na jedn� chc�c� si� wzbogaci� osob� przypada odpowiednia liczba innych
ludzi, którzy z tego powodu musz� zbiednie�? Je�li tak jest, to z trudem przy-
sz�oby mi przemawia� za moralno�ci� redystrybucji. W �wiecie, który mia�by tylko
tyle bogactwa, �e jedni wzbogacaliby si� kosztem innych, b��dem by�oby nieupo-
rz�dkowywanie go wci�� na nowo, tak by ka�dy mia� zawsze tyle samo. Obser-
wuj�c rzeczywisto��, zauwa�y� jednak mo�na, �e biznes tworzy dobrobyt, ale go nie
rozdziela na nowo, w odró�nieniu od rz�dów, które nie maj� zdolno�ci tworzenia
dóbr, jednak mog� je dystrybuowa� i robi� to. Wystarczy zada� sobie pytanie, czy
lepiej �y�oby si� nam w�ród bardzo zamo�nych, czy w�ród bardzo ubogich ludzi?
Z pewno�ci� pierwsi z wymienionych wydawaliby wi�cej pieni�dzy na nasze
us�ugi i produkty, co by�oby dla nas korzystne. To jest w�a�nie magia biznesu.
Dzi�ki jego alchemii zwykli ludzie obcuj�cy ze sob� zwi�kszaj� wzajemne szanse
na odniesienie sukcesu ekonomicznego. Oczywi�cie nie ma gwarancji, �e ka�dy
w równym stopniu skorzysta z owych mo�liwo�ci i wyniki b�d� takie same u wszyst-
kich. Powiem wi�cej: czasem pojawiaj� si� czynniki zewn�trzne przypisywane
tzw. szcz��ciu, które mog� mie� bardzo du�y wp�yw na osi�gane rezultaty i przy-
czynia� si� do powstawania nierówno�ci. W swoim bestsellerze z 2008 roku za-
tytu�owanym Outliers: The Story of Succeess Malcolm Gladwell opisuje dziwne
zjawisko polegaj�ce na tym, �e ogromna cz��� kanadyjskich hokeistów ligowych
obchodzi urodziny w pierwszych miesi�cach roku. Zbieg okoliczno�ci? Nic po-
dobnego. Kiedy kanadyjscy ch�opcy w wieku siedmiu – o�miu lat zaczynaj� gra�
w hokeja, okazuje si�, �e ci urodzeni na pocz�tku roku s� wy�si i maj� bardziej
skoordynowane ruchy w porównaniu do m�odszych o kilka miesi�cy kolegów. To
przykuwa uwag� trenerów, którzy otaczaj� specjaln� trosk� bardziej „utalento-
wanych” ma�ych zawodników, zapewniaj�c im wi�ksze szanse na sukces. Równe
mo�liwo�ci dla wszystkich to obietnica ka�dego cywilizowanego spo�ecze	stwa,
ale jednakowe osi�gni�cia s� nierealne i mog�yby by� rezultatem jedynie totali-
tarnej eliminacji mo�liwo�ci wyboru. D��enie do tego, aby ka�dy mia� tyle samo,
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nie jest prób� osi�gni�cia idea�u. Czasem pogo	 za perfekcj� uniemo�liwia do-
strze�enie pi�kna i zaciemnia obraz mo�liwo�ci, które s� w zasi�gu r�ki. Moje �y-
cie mo�e by� idealne, a ja mog� by� bardzo zadowolony z jego jako�ci, mimo i�
zewn�trzny obserwator mo�e uwa�a�, �e mam du�o mniej ni� inni, a mo�e nawet
mniej, ni� jego zdaniem powinienem mie�. W przypadku ludzi doskona�o��, po-
dobnie jak bieda, jest poj�ciem wzgl�dnym.

Mit 2.: biznes jest nieodwracalnie zepsuty,
poniewa� nap�dza go chciwo�	

W utopijnym �wiecie absolutnej duchowej perfekcji idealne by�yby nie tylko na-
sze czyny, ale te� nasze pobudki. Tymczasem jednak lepiej jest u�wiadomi� so-
bie, �e �yj�c w realnym �wiecie, mo�na jedynie szacowa� ludzkie post�powanie.
Pobudki s� ukryte i cz�sto niesamowicie skomplikowane. Nasi znajomi lub part-
nerzy w interesach s� bardziej zainteresowani tym, w jaki sposób ich traktujemy,
ni� tym, jak mieli�my zamiar ich potraktowa�, lub dlaczego potraktowali�my ich
tak, a nie inaczej. Przeciwnicy biznesu odwracaj� t� prost� zasad� i dyskredytuj�
dobre czyny, zak�adaj�c, �e znaj� diabelskie pobudki, które le�� u podstaw po-
zytywnego zachowania.

Jest to powszechny b��d moralny, polegaj�cy na dyskredytowaniu dobra, je�li
ofiarodawca równie� ma z tego korzy�ci. Nazywam to syndromem matki Teresy.
Z ca�ym szacunkiem dla pochodz�cej z Kalkuty b�ogos�awionej Ko�cio�a katolic-
kiego, laureatki Nagrody Nobla, wi�ksze projekty rozwojowe w indyjskiej gospo-
darce sprawi�yby, �e jej wysi�ki i po�wi�cenie by�yby mniej konieczne. Matka Teresa
bez w�tpienia pomog�a ul�y� w cierpieniu wielu ludziom, co nie zmienia faktu,
�e biznes i przemys� by�yby w stanie wykorzeni� spor� cz��� istniej�cej tam bie-
dy. Oczywi�cie przeciwdzia�anie niedo�ywieniu i chorobom jest równie cenne jak
zajmowanie si� ofiarami tych plag. W krajach rozwini�tych, do których usi�uj�
przyby� ca�e legiony osób z biedniejszych obszarów �wiata, upragniony dobrobyt
zosta� osi�gni�ty i jest dost�pny dzi�ki ludziom zajmuj�cym si� biznesem, którzy
ryzykowali swój czas i pieni�dze, aby do tego doprowadzi�. Czy owi przedsi�bior-
cy równie� na tym skorzystali? Oczywi�cie, �e tak, podobnie jak ci, którzy zain-
westowali w ich projekty, jednak to nie zaprzecza dobru, do jakiego si� przyczy-
nili. Z niewiadomego powodu ludzie zacz�li s�dzi�, �e ich dobre uczynki trac� na
pozytywno�ci, je�li przynosz� korzy�ci równie� im.

To b��dny pogl�d. Postaw si� przez chwil� w roli osoby obdarowywanej. Za-
�ó�my, �e chwilowo jeste� w trudnej sytuacji i potrzebujesz pomocy finansowej.
Wybór jest nast�puj�cy: mo�esz zwróci� si� do pana Smitha i przyj�� od niego
100 dolarów lub do pana Jonesa, który proponuje Ci 10 dolarów. Je�li wybie-
rzesz szczodro�� pana Smitha, spowodujesz, za po�rednictwem tajemniczej al-
chemii biznesu, �e na jego koncie bankowym pojawi si� 500 dolarów. Je�li
przyjmiesz mniejsz� sum� od pana Jonesa, ten nie b�dzie mia� z tego �adnej ko-
rzy�ci. Z punktu widzenia pana Smitha jeste�cie partnerami w interesach, które
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zwi�ksz� jego stan konta o 400 dolarów, a Twojego o 100 dolarów. Któr� opcj�
wybierasz? Z pewno�ci� wola�by� skorzysta� z pomocy pana Smitha. Fakt, �e on
równie� na tym skorzysta, to pozytywny aspekt, który sprawi, �e nie b�dziesz si�
czu� jak �ebrak, w ko	cu przyczyni�e� si� do jego zysku. Zachowa�e� godno��.

Gdyby pan Smith, zamiast da� Ci pieni�dze, umo�liwi�by Ci ich zarobienie,
zrobi�by Ci jeszcze wi�ksz� przys�ug�. Umiej�tno�ci, które przyczyni� si� do pro-
sperowania jego biznesu, umo�liwi�yby Ci zarobienie pieni�dzy jako jego pracownik
i zachowanie szacunku dla samego siebie. Jedn� z gigantycznych korzy�ci ekono-
micznych, jakie judaizm daje swoim wyznawcom, jest owe g��bokie wewn�trzne
przekonanie, �e zarabianie pieni�dzy jest w du�ym stopniu konsekwencj� wza-
jemnie korzystnych interakcji z innymi lud�mi.

Kiedy� mia�em okazj� rozmawia� o pieni�dzach z wybitnym profesorem eko-
nomii z George Mason University Walterem Williamsem. Jego definicja pieni�dzy
wyj�tkowo mi odpowiada�a i zacz��em wykorzystywa� j� w swoich wyk�adach.
„Wyjmij z portfela banknot jednodolarowy i spójrz na niego — powiedzia�. — Po-
klep si� z szacunkiem w rami�, poniewa� patrzysz na dowód uznania. Je�li nie
ukrad�e� nikomu tego banknotu, nikogo nie oszuka�e�, aby go zdoby�, ani nie
przekona�e� rz�du, aby zabra� go innemu obywatelowi i wr�czy� go Tobie, to móg� on
wej�� w Twoje posiadanie tylko w jeden sposób — poprzez zadowolenie drugiej
osoby”. Jak�e prawdziwe s� te s�owa! Niezale�nie od tego, czy usatysfakcjonowa�e�
klienta, konsumenta, czy szefa, te pieni�dze s� �wiadectwem uszcz��liwienia drugie-
go cz�owieka. Posiadanie pieni�dzy nie jest powodem do wstydu: one s� certyfika-
tem dobrze wykonanej pracy wr�czonym Ci przez wdzi�cznego wspó�obywatela.

Aby móc pomaga� innym, najpierw musisz zadba� o siebie

Tradycja �ydowska nakazuje, aby ka�dy dba� na pierwszym miejscu o w�asne po-
trzeby, ale nie jedynie o w�asne. Mo�na powiedzie�, �e judaizm uwa�a dbanie o w�a-
sne interesy za konieczne, ale niewystarczaj�ce. Ka�dego sobotniego wieczoru,
kiedy ko	czy si� szabat, rodziny �ydowskie przygotowuj� si� do owocnej pracy
nadchodz�cego tygodnia, odprawiaj�c radosn� ceremoni� Hawdala. Obrz�dek ten
oddziela czas szabatu od dni powszednich i ma na celu proszenie Boga o pomoc
w powi�kszeniu liczby potomstwa oraz dobrobytu. Wa�nym elementem s� d�onie
— podczas ceremonii prosi si� o pob�ogos�awienie ich jako narz�dzi pracy. Mo-
dlitwy ceremonii Hawdala odmawia si� nad przepe�nionym pucharem wina, któ-
re �cieka po jego brzegach, sp�ywaj�c do naczynia umieszczonego pod spodem.

Ów przelewaj�cy si� kielich jest symbolem dobrobytu, jaki ma si� nadziej� osi�-
gn�� w nadchodz�cym tygodniu, który b�dzie tak obfity, �e korzysta� b�d� mogli
z niego równie� inni. Judaizm uwa�a, �e dbanie o w�asn� winnic� nie jest powo-
dem do wstydu, lecz wr�cz moralnym obowi�zkiem.

Talmud18 proponuje przeprowadzenie nast�puj�cego eksperymentu my�lowe-
go. Wyobra� sobie, �e wybra�e� si� ze znajomym w podró� po dalekiej i rozleg�ej pu-
styni. Zabra�e� ze sob� wystarczaj�cy zapas wody, jednak znajomy nie wzi�� pod
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uwag� tego wa�nego elementu i nie zaopatrzy� si� w co� do picia. W po�owie
drogi przez pustyni� sta�o si� jasne, �e wody nie wystarczy dla Was obu. Masz
wi�c dwa wyj�cia: mo�esz podzieli� si� wod� z towarzyszem, w nast�pstwie czego nie
prze�yjesz ani Ty, ani on, lub mo�esz zatrzyma� wod� tylko dla siebie, wtedy Ty
prze�yjesz, a on umrze. Okropny dylemat! Jak by� post�pi�? 
ydowskie zasady
moralne g�osz�, �e skoro Ty zaopatrzy�e� si� w wod�, to Ty masz prawo j� wypi�
i prze�y�.

St�d jest ju� krótka intelektualna droga do zrozumienia �ydowskiego stosunku
do biznesu i zysku. To nieprawda, �e biznes ma wiele wspólnego ze z�odziejstwem,
a zysk jest grabie��. Mog� usi�owa� sprzeda� Ci swoj� us�ug� lub swój produkt,
aby �y� i rozwija� si�, ale troska o siebie i o tych, którzy ode mnie zale��, jest
czym� moralnym i s�usznym. W odró�nieniu od przypowie�ci o pustyni, w bizne-
sie dbanie o w�asne interesy nie jest skazywaniem kogo� innego na �mier� czy
cierpienie, lecz pomaganiem mu. Bez w�tpienia nies�uszne jest podwa�anie przy-
zwoito�ci biznesu tylko dlatego, �e ofiarodawca odnosi takie same korzy�ci jak
osoba obdarowywana.

Wdzi�czno	� przewy�sza sk
pstwo

Kolejnym pogl�dem, jakiego nale�y si� wyzby� w celu zrozumienia, �e post�powa-
niem biznesmenów nie kieruje chciwo��, jest to, �e w stosunkach mi�dzyludzkich
zamiar jest wa�niejszy ni� dzia�anie. Ludzie to zwykli �miertelnicy i cz�sto sami
nie pojmuj� swoich pobudek. Nie mo�na zuchwale zak�ada�, �e zna si� intencje
innej osoby. Nie sposób odgadn��, co tkwi w umy�le drugiego cz�owieka, dlatego
mo�na jedynie os�dza� jego czyny, a nie zamiary.

Zgodnie z �ydowskim prawem, je�li kto� zamierza� Ci� skrzywdzi�, ale, w wy-
niku w�asnej nieudolno�ci, niechc�cy Ci pomóg�, to powiniene� by� mu wdzi�czny
za to, �e dzi�ki niemu odnios�e� jak�� korzy��. W sytuacji odwrotnej równie� na-
le�y bra� pod uwag� wynik, a nie intencj�. Nie ma ró�nicy, czy d�gnie mnie no�em
kto�, kto mnie kocha, czy kto�, kto mnie nienawidzi. Mam prawo do obrony i odwetu
w obu przypadkach.

Powstaje kolejne pytanie. Czy jestem winien wdzi�czno�� komu�, komu nie zale-
�y na moim losie, kto jednak nieumy�lnie przyczynia si� do mojego dobrobytu?
Osoba ta pomog�a mi i cho� pomoc ta by�a niejako efektem ubocznym pomaga-
nia samemu sobie, które by�o g�ówn� intencj�, nale�y jej si� moja wdzi�czno��.
S�uszne jest podzi�kowanie komu�, kto si� nam przys�u�y�, mimo �e mia� wobec
nas z�e zamiary. Jeszcze bardziej s�uszne jest podzi�kowanie komu�, kto si� nam
przys�u�y�, mimo �e nasz los jest mu oboj�tny. Najs�uszniejsze jest natomiast po-
dzi�kowanie komu�, kto umy�lnie si� nam przys�u�y�, poniewa� zale�y mu na
naszym dobrobycie.

Kiedy kto� uszcz��liwia mnie, sprzedaj�c mi swoj� us�ug� lub swój produkt,
jestem mu winien wdzi�czno��. Niemoralnym aktem niewdzi�czno�ci jest odrzu-
cenie korzy�ci i twierdzenie, �e dar nie pochodzi� prosto z serca. Dlatego ludziom
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zarzucaj�cym biznesowi, �e nap�dzany jest chciwo�ci�, mówi�: „Sk�d wiecie?
Umiecie czyta� w my�lach?”. Nawet je�li macie racj� (a cz�sto mo�e si� tak wy-
dawa�), to i tak nie ma to znaczenia. Ka�da osoba czyni�ca dobro wzgl�dem in-
nej osoby zas�uguje na wdzi�czno��, a nie na psychoanaliz� zamiarów.

Mit 3.: biznes szkodzi �rodowisku naturalnemu

W obecnych czasach inicjatywy ekologiczne sta�y si� pot��nym elementem kultury.
Rozs�dne zarz�dzanie bogactwami naturalnymi to dobre rozwi�zanie, ale prze-
kszta�canie ochrony �rodowiska w podstawow� warto��, prawie religi�, sprawia,
�e staje si� ona represyjna. Je�eli dobre i s�uszne jest robienie wszystkiego, co le�y
w naszej mocy, aby chroni� �rodowisko naturalne, to konsekwentnie nale�y po�wi�-
ci� swobod� ludzi, je�li zajdzie taka potrzeba; podobnie z ich �ród�em utrzymania.
Zanim przedstawi� inny punkt widzenia, chcia�bym zaznaczy�, �e bardzo lubi�
natur�. W�ród �ydowskich modlitw jest mnóstwo tych po�wi�conych pi�knie przy-
rody. Uwa�am, �e s� one bardzo wymowne i znacz�ce. Uwielbiam mieszka� i space-
rowa� po�ród drzew, lubi� oddycha� czystym powietrzem i pi� �ródlan� wod�.
W lecie ca�� rodzin� wsiadamy na �ód� i delektujemy si� widokiem natury, wolno
p�yn�c po opustosza�ych zatokach wzd�u� upi�kszonych zieleni� drzew wysepek
rozsianych po b��kitnych wodach mi�dzy Vancouver Island i kontynentaln� cz�-
�ci� Kolumbii Brytyjskiej. Nie sprawia mi przyjemno�ci patrzenie na ska�enie
�rodowiska i nie znosz� ludzi, którzy za�miecaj� otoczenie.

Niemniej natura nie jest podstawow� warto�ci� w moim �yciu. Uwa�am, �e
nieprzypadkowo Biblia nie opisuje Boga stwarzaj�cego „natur�”. Zamiast po��-
czy� wszystkie osobne cuda stworzenia w jeden byt zwany natur�, Biblia staran-
nie kataloguje ka�dy kolejny element Stworzenia, który powsta� w ci�gu sze�ciu dni.
To, wed�ug mnie, oznacza, �e powinienem zrobi� to samo. Podziwiam t�cz� w inny
sposób, ni� podziwiam las. Kiedy �miej� si� rado�nie, czuj�c, jak ciep�y deszcz
sp�ywa mi po twarzy, nie jest to ho�d oddawany naturze, lecz wyraz ��czno�ci, ja-
k� odczuwam z kroplami deszczu. Mog� podczas pikniku w lesie rozkoszowa�
si� widokiem drzewa rozpo�cieraj�cego ga��zie nad moj� g�ow�, ale te� odczu-
wam zachwyt, obserwuj�c wspania�o�� maszyny przekszta�caj�cej k�ody w deski,
z których powstanie dom. Podziwiam naturalne pi�kno natury, ale nie uwa�am si�
za obro	c� �rodowiska.

Mimo i� wiele osób uwa�a si� za obro	ców �rodowiska (czasem tylko dlatego,
�e inni za takich siebie uwa�aj�), warto szczerze i obiektywnie przeanalizowa�
dwa wa�ne aspekty tego tematu.

Po pierwsze, ochrona �rodowiska nie dla ka�dego jest priorytetem i nie powi-
nien to by� powód pot�pienia ze strony spo�ecze	stwa. Ró�ni ludzie maj� ró�ne
warto�ci, a jedn� z zalet �ycia w Ameryce jest ca�kowita wolno�� wyboru. Ochro-
na �rodowiska mo�e by� podstawow� warto�ci� dla jednych, w��czaj�c w to lu-
dzi, 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
umniejszaj�c znaczenia tej kwestii, maj� wa�niejsze sprawy w �yciu. W taki lub
inny sposób ludzie ustalaj� swój system warto�ci, w którym dla jednych w czo�ówce
listy znajduje si� ochrona �rodowiska, dla innych patriotyzm i mi�o�� do ojczyny,
jeszcze inni stawiaj� na pierwszym miejscu Boga i wiar�, a niektórzy rodzin�.

Po drugie, silne emocje, jakie wywo�uje ochrona �rodowiska, w g�ównej mierze s�
wynikiem przekona	, a nie faktów. Mój patriotyzm oraz oddanie wierze �ydowskiej
zaliczy�bym do tej samej kategorii. Kwestie te mog� by� dyskusyjne, ale s� od-
zwierciedleniem tego, co czuj�. Na przyk�ad prawie nikt nie odwa�y�by si� zasu-
gerowa�, �e globalne ocieplenie jest faktem tak pewnym i stwierdzonym, jak to,
�e Ziemia jest okr�g�a, a nie p�aska. Od lat odbywaj� si� liczne debaty prowadzo-
ne przez zwolenników tezy o globalnym ociepleniu i ich przeciwników. Kwestia
ta pozostaje jednak wci�� tylko nieudowodnion� tez�. Niektórzy s�dz�, �e global-
ne ocieplenie jest problemem, a inni tak nie uwa�aj�. Wiele innych pogl�dów
rozpowszechnianych przez dzia�aczy na rzecz ochrony �rodowiska, takich jak te
g�oszone przez biologów z Uniwersytetu Stanforda czy przepowiadaj�cego kata-
strofy ekologiczne Paula Ehrlicha, okaza�o si� pozbawionych podstaw. W wydanym
w 1968 roku bestsellerze zatytu�owanym The Population Bomb Ehrlich przepo-
wiada� wielk� katastrof� ekologiczn�, maj�c� nast�pi� jeszcze przed 2000 rokiem,
w wyniku której mia�y umrze� z g�odu miliony ludzi. Okaza�o si� tak�e, �e szkody
wyrz�dzone zdrowiu ludzkiemu nie s� tak ogromne, jak sugerowa�a to w swojej
ksi��ce z 1962 roku pt. Silent Spring Rachel Carson.

Nawet b��dne pogl
dy na temat ochrony 	rodowiska
powinny by� traktowane powa�nie

Ochrona �rodowiska, nawet jako system pogl�dów, musi by� traktowana powa�nie,
poniewa� to biznes jest obarczany win� za wszelkie katastrofy, prawdziwe i wy-
imaginowane. Chcia�bym wyja�ni�, dlaczego nawet b��dne pogl�dy nie powinny
by� lekcewa�one, i nie sugeruj� wcale, �e wszystkie koncepcje i obawy dotycz�ce
ochrony �rodowiska s� pozbawione podstaw. Uwa�am po prostu, �e nie zawsze
te obawy przewa�aj� nad innymi.

Wyobra�cie sobie nast�puj�c� histori�. Kiedy jedna z moich córek by�a bar-
dzo ma�a, regularnie budzi�y j� w nocy koszmarne sny. Przez kilka nocy w tygo-
dniu musia�em biega� do jej pokoju i uspokaja� j� krzycz�c� ze strachu i patrz�-
c� na mnie ogromnymi, przera�onymi oczami. Wskazywa�a na dywan przed jej
�ó�kiem i dr��cym g�osem skar�y�a si�, �e siedzi tam sfora psów, które usi�uj�
obgry�� jej palce u nó�ek. Na nic nie zdawa�y si� moje t�umaczenia, �e nie ma
tam �adnych psów. Po kilku tygodniach nieprzespanych nocy zacz��em s�ania� si�
na nogach, tote� postanowi�em przedsi�wzi�� jakie� powa�niejsze kroki. Kolejnej
nocy, kiedy obudzi� mnie p�acz córki, poszed�em spokojnie do jej pokoju i zacz��em
odgania� psy. Po kilkunastu sekundach machania r�kami i syczenia, maj�cego
na celu wygnanie wyimaginowanych bestii, córka z u�miechem u�o�y�a g�ow� na
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poduszce i szepn��a zaspanym g�osem: „Dzi�kuj�, tatusiu”. Mog�em spokojnie
uda� si� do swojej sypialni, by ponownie spocz�� w obj�ciach Morfeusza.

Psy wraca�y i by�y przeze mnie wyganiane jeszcze przez dwie kolejne noce, po
czym znikn��y na zawsze. Dla mojej córki, b�d�cej w pó��nie, psy by�y prawdzi-
wym problemem. Próby uzmys�owienia jej, �e tak naprawd� nie istniej�, tylko j�
frustrowa�y. Patrzy�a na mnie jak na upo�ledzonego rodzica, który usi�uje roz-
prawi� si� z krwio�erczymi bestiami za pomoc� debaty. Musia�em wej�� w stan
jej umys�u, zobaczy� psy i pozby� si� ich.

Ochrona �rodowiska równie� ma dwa modele rzeczywisto�ci. Zgodnie z jed-
nym z nich, nie istnieje realne zagro�enie, tak jak nie istnia�y psy. To oczywi�cie nie
jest prawd�. Jest wiele realnych obaw zwi�zanych z ochron� �rodowiska. Zgod-
nie z drugim modelem, zagro�enie jest realne, przera�aj�ce i pozornie nierozwi�-
zywalne. Wed�ug tego pogl�du pierwotny stan naturalnej perfekcji jest w niebez-
piecze	stwie z powodu biznesu. My�l�, �e intelekt zmusza rozs�dnych ludzi do
odrzucenia tej tezy.

Nie oznacza to jednak, �e problemu nie ma — owszem, jest. Jednak dostrze-
�enie zagro�e	 zwi�zanych z wykorzystywaniem �rodowiska naturalnego nie jest
tym samym, co poradzenie sobie z p�acz�cym dzieckiem, cho� i w tym przypadku
realny problem by� mo�e ma wi�cej wspólnego z przekonaniami ni� z obiektywnymi
i namacalnymi zagro�eniami. To w �aden sposób nie u�atwia sprawy, poniewa�
aby móc rozwi�za� problem, zwykle najpierw trzeba wej�� w ramy rzeczywisto�ci,
w których on zaistnia�. W jasnym �wietle poranka moja córka �mia�a si� z nocnych
koszmarów. Jednak w momencie kryzysu pomoc nadesz�a od kogo�, kto wszed�
w stan jej umys�u. Je�li naprawd� wierzysz, �e bestie tam s�, to nie one s� proble-
mem, ale Twoje przekonanie. Problemem prawie zawsze jest przekonanie.

Ludzie maj
 ró�ne priorytety, czyli ka�dy ma jakiego	 bzika

Za�ó�my, �e jeste� przekonany o tym, i� nie istnieje wi�ksza warto�� ni� przed�u-
�enie �redniej d�ugo�ci �ycia cz�owieka. Uzasadnione by�yby w takim przypadku
Twoje próby zakazywania wszelkich czynno�ci skracaj�cych d�ugo�� �ycia, na
przyk�ad uprawiania wspinaczki wysokogórskiej czy skakania ze spadochronem.
Jednak ludzie zawsze udowadniali, �e kieruj� nimi inne, sprzeczne motywy. 
o�-
nierze cz�sto dokonuj� bohaterskich czynów, które skracaj� ich �ycie. Pacjenci
nierzadko podejmuj� decyzje dotycz�ce jako�ci �ycia, które nie wyd�u�aj� im go.
Wiele osób wybiera palenie papierosów, akrobatyczne skoki spadochronowe,
wspinaczk� wysokogórsk� ze wzgl�du na to, co czynno�ci te wnosz� do ich �ycia,
i robi� to z pe�n� �wiadomo�ci�, �e by� mo�e w ten sposób skracaj� sobie �ycie.
Obro	cy �rodowiska uznaj� zachowanie zasobów naturalnych za czo�owy obo-
wi�zek moralny i stawiaj� t� warto�� ponad wszystkie inne, cho� mo�e ona rów-
nie dobrze by� z nimi sprzeczna. Robi�c to, mog� skutecznie wykluczy� jak�kol-
wiek kalkulacj� ewentualnych korzy�ci, a tak�e rywalizuj�ce fakty, i sprawi�, �e stan�
si� one nieistotne.



NIE GO� ZA DOSKONA�O�CI� �    147    �

Uwa�am, �e nie nale�y automatycznie zawierza� twierdzeniom, wysuwanym
przez maj�cych dobre intencje obro	ców �rodowiska, o naganno�ci biznesu, ponie-
wa� spo�eczne ruchy ekologiczne w du�ym stopniu przypominaj� wspólnoty religijne
— usi�uj� zdoby� sobie wyznawców na ró�ne, czasem ma�o wyszukane sposoby.
Agresywna ewangelizacja nie mo�e by� usprawiedliwiana gorliwo�ci� krzy�ow-
ców. Co wi�cej, chyba jasne jest, �e ka�dy, kogo interesuj� bardziej fakty ni� opinie,
wie, �e nowoczesne, uprzemys�owione kraje w wi�kszym stopniu dbaj� o �rodo-
wisko naturalne ni� pozosta�e pa	stwa. Wystarczy przywo�a� sytuacj� europej-
skich krajów by�ego bloku wschodniego czy Chin.

Moim zamierzeniem nie jest pisanie obszernej rozprawy na temat ochrony
�rodowiska; chcia�bym jedynie zach�ci� do odrzucenia konwencjonalnej m�dro-
�ci i grupowej histerii zwi�zanej z kwestiami �rodowiskowymi na rzecz przepro-
wadzenia w�asnego, indywidualnego dochodzenia w tej sprawie. Oczywi�cie nie
mam tu na my�li skomplikowanych eksperymentów maj�cych na celu okre�lenie
zmian, jakie zasz�y w kwestii �redniej rocznej temperatury od pocz�tku XIX wieku
do dzi�. Zalecam jedynie powi�kszenie swojej biblioteczki o ksi��ki i czasopisma,
które przedstawiaj� alternatywny punkt widzenia do tego charakteryzuj�cego
obro	ców �rodowiska. W ten sposób zapewnimy sobie dost�p do informacji i da-
nych pochodz�cych z ró�nych �róde�, które mog� pos�u�y� nam jako narz�dzia do
odpierania ataków i jeszcze wi�kszego utwierdzenia si� w przekonaniu, �e biznes ma
wi�kszy zwi�zek z rozwi�zywaniem problemów �rodowiska naturalnego ni� z przy-
czynianiem si� do ich powstawania.

Mit 4.: biznes odcz�owiecza ludzi,
przekszta�caj
c ich w konsumentów

Niektórzy ludzie s�dz�, �e d��enie do perfekcji mo�e by� podyktowane jedynie
wy�szymi, artystycznymi aspiracjami. Ka�dy przejaw reagowania na ich zdaniem
ni�sze instynkty jest wed�ug nich dowodem na to, �e dzia�ania te s� powi�zane
z si�ami z�a. Zdaniem tych osób, nie ma lepszego kandydata do tytu�u najwi�k-
szej si�y z�a ni� biznes.

Ich rozumienie ludzko�ci jest by� mo�e poetyckie, ale ca�kowicie oderwane od
rzeczywisto�ci. Ludzie nie sp�dzaj� ca�ego swojego czasu na pisaniu poezji czy
malowaniu obrazów. Czasem po prostu maj� ochot� zje�� loda, kupi� sobie �ad-
n� sukienk�, a nawet pój�� do toalety. Wszystkie czynno�ci ludzkie mo�na umie-
�ci� na szerokiej skali z jednej strony wyra�aj�cej duchowo��, a z drugiej fizycz-
no��. Modlenie si� umie�ci�bym bli�ej duchowego ko	ca naszej skali, podobnie
jak czytanie, pisanie, komponowanie muzyki czy rze�bienie. Seks, jako �ród�o
prze�y� zarówno fizycznych, jak i duchowych, umie�ci�bym gdzie� po�rodku, nato-
miast jedzenie oraz inne czynno�ci fizjologiczne ulokowa�bym bli�ej fizycznego
kra	ca skali. Gdzie umie�cimy transakcj� handlow�? Kiedy cz�owiek wymienia
monety, które ma w portfelu, na potrzebne mu produkty lub us�ugi, to jest akt
duchowy czy fizyczny?
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Ze wzgl�du na to, �e zwierz�ta w 100 procentach reprezentuj� fizyczno��,
jednym ze sposobów na okre�lenie czynno�ci duchowej jest ustalenie, czy, dajmy
na to, szympans zrozumie dane dzia�anie. Kiedy wracam po pracy do domu i opa-
dam z drinkiem w r�ku na ulubiony fotel, mój naczelny pupil bez w�tpienia
sympatyzowa�by ze mn�. Kiedy podchodz� do sto�u w jadalni i zaczynam je��,
z pewno�ci� wiedzia�by, co si� dzieje. Kiedy jednak otwieram gazet� i przez 20 minut
trzymam j� w bezruchu przed twarz�, zwierz� mog�oby by� zdezorientowane.

Innym kryterium, jakim mo�na si� kierowa� przy ocenianiu duchowo�ci lub
fizyczno�ci dzia�ania, jest zweryfikowanie, czy dana czynno�� mo�e by� powtó-
rzona przez maszyn�. Je�li dusza ludzka jest przy pewnych procesach niezb�dna,
znaczy to, �e proces ten jest przynajmniej w pewnym stopniu duchowy. Tylko
dusza ludzka mo�e skomponowa� melodi� inspiruj�c� �o�nierzy do pomaszero-
wania na wojn� lub sprawiaj�c�, �e wzruszenie zapiera nam dech w piersiach.

adna maszyna nie odznacza si� lojalno�ci� 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 trans-
akcje biznesowe s� bardziej duchowe ni� fizyczne. Szympans nie mia�by poj�cia,
co dzieje si� mi�dzy sprzedawc� a kupuj�cym w momencie zakupu. Maszyny nie
potrafi� niezale�nie przeprowadzi� transakcji ani te� przewidzie�, czy konsument
dokona zakupu. Wymiana ekonomiczna odbywa si� dopiero wtedy, kiedy dwie
my�l�ce ludzkie istoty zdecyduj�, �e tego chc�. Proces ten jest zatem w wi�kszo-
�ci duchowy.

Wa�ne jest analizowanie dzia�a	, poniewa� ludzie zwykle odczuwaj� za�eno-
wanie, je�li wykonywana czynno�� nie ma w sobie ani krzty duchowo�ci. Je�li to
konieczne, ludzie nadaj� swojemu post�powaniu cechy duchowe, aby nie mie�
wy��cznie cech fizycznych i zwierz�cych. Nadaj� rytua� niemal�e ka�dej czynno-
�ci, któr� wykonuj� tak�e zwierz�ta. Z jednej strony, tylko ludzie potrafi� czyta�
ksi��k� czy s�ucha� muzyki, wi�c te czynno�ci nie wymagaj� dodatkowych rytu-
a�ów. Z drugiej strony, ka�de zwierz� konsumuje, odbywa stosunek seksualny,
p�odzi potomstwo i umiera. Je�li ludzie nie wzbogacaliby tych procesów o rytua�y,
ró�nica mi�dzy nami a zwierz�tami zmniejszy�aby si�. Dlatego ludzie celebruj�
na przyk�ad narodziny dziecka, czego zwierz�ta nie robi�.

Inne przyk�ady: nawet je�li dana osoba ma czyste r�ce, myje je przed posi�-
kiem, a nie po nim, tak jak robi to na przyk�ad kot. Ludzie wol� podawa� posi�ki
na talerzach, które stawiaj� na okrytym obrusem stole, nie spo�ywaj� ich prosto
z puszki, chocia� cz�sto ró�nica w jako�ci po�ywienia nie jest zbyt du�a. Ludzie
czasem odmawiaj� te� modlitw� przed jedzeniem. Jest to ludzki, duchowy sposób
na spo�ycie posi�ku; psu niepotrzebne s� te dodatkowe elementy, zadowoli go
karma, któr� mo�e spa�aszowa� prosto z miski.

Im wi�cej dana czynno�� ma wspólnego z fizyczno�ci�, tym wi�ksze skr�po-
wanie i pod�wiadome za�enowanie jej towarzyszy. Wydaje si�, �e wszystko to, co
robi� równie� zwierz�ta, wywo�uje u ludzi dyskomfort. Naturyzm praktykuje si�
z pewn� doz� brawury, w celu zatuszowania ukrytego napi�cia. S�ynny fotograf
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Richard Avedon przekroczy� pewn� granic�, robi�c zdj�cia ludzi spo�ywaj�cych
posi�ki. Upami�tnieni w momencie prze�uwania ludzie przypominaj� raczej ma�-
py ni� anio�y. Dawni mieszka	cy Anglii, a potem równie� pierwsi koloni�ci ame-
ryka	scy, wychowani na wzorcach moralnych �ydowsko-chrze�cija	skich, usta-
nowili pewne zasady, takie jak np. niejedzenie w miejscach publicznych. Dlatego
restauracje w pierwotnym kszta�cie charakteryzowa�y si� odosobnionymi pomiesz-
czeniami, w których bliskie sobie osoby wspólnie spo�ywa�y posi�ki. Jedna wielka
sala restauracyjna jest stosunkowo niedawnym wynalazkiem. Podobnie wi�kszo��
z nas odczuwa zrozumia�� pow�ci�gliwo�� w zwi�zku z czynno�ci� oddawania
moczu i woli korzysta� w tym celu z ustronnych toalet.

Czysto duchowe czynno�ci, takie jak czytanie czy dzia�alno�� artystyczna, nie
wywo�uj� dyskomfortu. Uwa�am, �e podobnie powinno by� w przypadku kupo-
wania i sprzedawania. Aktywno�� gospodarcza jest kolejnym sposobem, w jaki
ludzie oddalaj� si� od królestwa zwierz�t, a zbli�aj� do Boga.

John Milton w swoim arcydziele pt. Raj utracony genialnie ukaza� g�ówne
znaczenie Biblii w �wiadomo�ci literackiej cz�owieka. Odzwierciedli� w nim pod-
�wiadome poczucie ka�dego z nas, �e pierwsze rozdzia�y Pisma 	wi�tego skupiaj�
si� na odwiecznej walce mi�dzy natur� ludzk� a zwierz�c�. W naszym wn�trzu
wci�� dochodzi do gigantycznych star� pomi�dzy Bosk� szlachetno�ci� i najbar-
dziej przyziemnymi s�abo�ciami. Kogo pos�ucha� Adam, Boga czy w��a, który jest
personifikacj� elementu zwierz�cego naszej natury? Po tysi�cach lat historii ludz-
ko�ci wci�� utrzymuj�ca si� pami�� o tej wewn�trznej szamotaninie nieustannie
rozbrzmiewa w naszych duszach. Tradycja �ydowska zawsze naucza�a, �e ludzie
powinni walczy� ze swoj� zwierz�c� natur� i jednoznacznie dowodzi�, kto wy-
grywa odwieczn� walk�. Zagarnianie czyjego� maj�tku si�� jest oznak� zezwierz�-
cenia i zwyci�stwem w��a, dobrowolne nabywanie dóbr za cen� ustalon� przez
sprzedawc� znajduje przychylno�� w oczach Boga. Tak postrzegaj� t� kwesti�

ydzi: biznes nie jest dla nich odcz�owieczeniem, wr�cz przeciwnie. Ludzie maj�
wiele potrzeb. Niektóre z nich s� wznios�e, zwi�zane z duchowo�ci�, a inne s�
bardziej przyziemne, zwi�zane g�ównie z cia�em. Wszystko ma swój czas i miej-
sce, a biznes niesie w sobie szlachetno��, poniewa� jest mechanizmem, dzi�ki
któremu zaspokajamy nasze potrzeby.

Moralno	� rynku

Zwi�zek mi�dzy �rodkami p�atniczymi i Bo�ym darem kreatywno�ci gospodarczej
ma swoje �ród�a w Biblii, a tak�e w j�zyku hebrajskim. W j�zyku, który William
Bradford, drugi gubernator kolonii Plymouth, opisa� jako „�wi�ty j�zyk, w którym
spisane zosta�y prawa Boskie i przepowiednie, a tak�e za po�rednictwem którego
Bóg i anio�owie przemawiali do �wi�tych pradawnych patriarchów”19, s�owem wyra-
�aj�cym „Boski dar kreatywno�ci gospodarczej” jest chinam, które dos�ownie ozna-
cza �ask�, urok lub co�, co mo�na otrzyma� za darmo. Etymologicznie od tego s�owa
pochodzi angielski rzeczownik coin (moneta) oraz czasownik gain (odnosi� korzy�ci),
a tak�e wiele innych poj�� zwi�zanych z finansami w ró�nych j�zykach.
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To samo s�owo jest rdzeniem hebrajskiego wyrazu oznaczaj�cego „sklep” i „ma-
gazyn”, a tak�e „gospodark� rynkow�”. Sklep lub targ to jedno z niewielu miejsc,
w których ludzie obcuj� ze sob�, uszcz��liwiaj�c si� nawzajem. Nawet Ayn Rand
zauwa�y�a, �e drugim narz�dziem po broni, s�u��cym do uzyskania od cz�owieka
tego, czego si� chce, s� pieni�dze20. Nic wi�c dziwnego, �e Bogu mi�e jest miejsce
handlu. Wolno�� od tyranii jest nieodzownym warunkiem wielbienia Boga i handlu.

Jednym z hebrajskich okre�le	 „biznesmena” jest wyraz isz szel emuna, który
oznacza „cz�owieka wiary”, przy czym s�owo emuna ma ten sam rdze	 co s�owo
Amen. Kupiec, nie maj�c pewno�ci, �e zdo�a sprzeda� swój fajans, nabywa po-
trzebny mu materia�. Nast�pnie sprzedaje ca�y zapas swojego towaru, nawet naj-
potrzebniejsze rzeczy, takie jak jedzenie i ubranie, w zamian za ma�e metalowe
kr��ki. Nie martwi si� o to, czym teraz wy�ywi swoje dzieci i w co je ubierze, po-
niewa� wierzy, �e zawsze znajdzie si� kto�, kto z ch�ci� sprzeda mu �ywno�� i inne
produkty, których potrzebuje, w zamian za owe metalowe kr��ki. To w�a�nie ta wiara
przekszta�ca ma�e kr��ki oraz drukowane papierki w pieni�dze. Same w sobie
maj� niewielk� warto��, nie mo�na si� w nie ubra� ani ich zje��. Jest to duchowa
reprezentacja magicznej kombinacji obietnicy i roszczenia, a bez wiary sama obietni-
ca równie� jest bezu�yteczna. Gdyby kupiec handlowa�, opieraj�c si� na podejrze-
niach i w�tpliwo�ci, nie zrobi�by �adnego interesu. To g�ównie jego wiara przy-
czynia si� do uzyskiwania korzy�ci. Czy brzmi to jak czynno�� odcz�owieczaj�ca?
Wed�ug tradycji �ydowskiej bynajmniej, i nie powinna ona by� postrzegana jako
taka równie� przez Ciebie.

Nic zatem dziwnego, �e ekonomia by�a kiedy� dziedzin� nauki, któr� wyk�adano
tak samo jak religi� i teologi�. Adam Smith, jak wielu innych XVIII-wiecznych
ekonomistów, by� najpierw filozofem religii. Napisa� Teori� uczu� moralnych, a po-
tem stworzy� dzie�o Badania nad natur� i przyczynami bogactwa narodów. Kiedy
s�ynne uczelnie przenios�y ekonomi� z wydzia�ów teologicznych na wydzia�y �cis�e,
tak naprawd� przyczyni�y si� do powstania roz�amu mi�dzy g��boko uduchowio-
nym biznesem a sporami moralnymi i duchowym wymiarem, które wzmacniaj�
zasadno�� ekonomii. W judaizmie wiara jest elementem nap�dzaj�cym zarówno
handel, jak i religi�.

Handel ma ludzkie oblicze

Odcz�owieczenie oznacza „od��czenie si� od innych istot ludzkich”. Trudne by�o-
by dla osi�gaj�cego sukcesy biznesmena ameryka	skiego koncentrowanie si� tylko
na sobie. To w�a�nie troska o potrzeby innych charakteryzuje dobrego przedsi�-
biorc�. Dba�o�� o klientów to g�ówna cecha ameryka	skich biznesmenów. Nie-
stety, nie jest tak we wszystkich krajach. Amerykanie przebywaj�cy za granic� s�
cz�sto zszokowani brakiem szacunku dla klientów oraz bezczelno�ci� okazywa-
nymi przez przedstawicieli biznesu w niektórych krajach Europy, podczas gdy
jedn� z zaskakuj�cych ró�nic kulturowych, jakie zauwa�a przybywaj�cy do Stanów
Zjednoczonych obcokrajowiec, jest zdanie: „
ycz� mi�ego dnia”, wypowiadane
z u�miechem przez sprzedawc�.



NIE GO� ZA DOSKONA�O�CI� �    151    �

Ponadto biznesmeni odnosz�cy sukcesy postrzegaj� swoich pracowników jako
cenne zasoby i rozumiej� potrzeb� przyczyniania si� do ich dobrobytu. Patrzenie
na pracowników jak na istoty duchowe, maj�ce w�asne, pochodz�ce od Boga
aspiracje, zobowi�zuje pracodawc� nie tylko do godnego wynagradzania ich pra-
cy, ale te� do pomocy w odnalezieniu przez nich jej transcendentnego znaczenia.
Pracodawca, którego umys� okupuj� jedynie w�asne pragnienia i potrzeby, jest
skazany na pora�k�. Dlatego te� zarówno biznes, jak i religia zniech�caj� do ego-
istycznych, narcystycznych zachowa	.

Tradycja �ydowska pokazuje, �e mi�dzy Bogiem a rynkiem istnieje zwi�zek,
pomagaj�c nam w ten sposób w trzech g�ównych aspektach.

1. Tradycja �ydowska pomaga wyt�umaczy�, dlaczego ateizm i biznes
nie s� naturalnymi sojusznikami. Wydawa�o si�, �e filozofia �wieckiego socja-
lizmu zaowocuje rozkwitem ekonomicznym oraz �e dawny Zwi�zek Radziecki
usprawiedliwi zjawisko, które nazwano chciwo�ci� kapitalizmu, i potrak-
tuje je jako teori� Darwina maj�c� zastosowanie we wspó�czesnym �wie-
cie. To by�o jednak niemo�liwe: co� tak prawdziwie duchowego jak handel
po prostu nie mo�e wspó�istnie� z socjalizmem. Zdeklarowany ateista wie,
�e aby by� wiernym swojemu kredo, musi odrzuci� ide� wolnego rynku ze
wzgl�du na zawarty w nim potencja� niepohamowanego rozwoju cz�owieka.

2. Tradycja �ydowska pomaga ludziom po��czy� karier� zawodow�
z �yciem prywatnym. Owych osiem czy 10 godzin dziennie nie powinno by�
traktowanych jako oddzielna i znienawidzona cz��� �ycia. Powiedzenie „biz-
nes to biznes” nie mo�e by� wymówk� dla moralnych nadu�y� na rynku,
poniewa� biznes jest tak naprawd� zwi�zany z naszym �yciem i ogóln� du-
chow� �wiadomo�ci�. Niemoralno�� w biznesie jest równie karygodna jak
niemoralno�� w ma��e	stwie. Sukces nie jest tutaj celem samym w sobie,
lecz naturalnym rezultatem szeroko rozumianej integralno�ci moralnej.

3. Dzi�ki u�wiadomieniu sobie zgodno�ci mi�dzy prac� a rzeczywisto-
�ci� duchow� przedsi�biorcy �atwiej sprzedaj� siebie i swoje produkty.
Praca to tworzenie, a w zwi�zku z tym uzasadniony sposób na�ladowania
Boga. Ka�dy, kto uwa�a, �e socjalizm opiera si� na s�usznych za�o�eniach,
i �e ludzie oraz ich zdolno�ci s� ograniczone, nigdy nie b�dzie dobrym biz-
nesmenem. Je�li ciasto ma ci�gle ten sam kszta�t, to nie jest to tworzenie,
lecz kopiowanie. Ludzie nie anga�uj� si� ca�ym sercem w przedsi�wzi�cie,
które uwa�aj� za niegodne i poni�aj�ce. Ró�nica mi�dzy wiewiórk� in-
stynktownie gromadz�c� w dziupli orzeszki a cz�owiekiem zarabiaj�cym
na �ycie z wrodzon� szlachetno�ci� staje si� jasna, kiedy umiejscowimy
przedsi�wzi�cie ekonomiczne na w�a�ciwej pozycji, czyli na ko	cu skali
ludzkich pobudek odzwierciedlaj�cej duchowo��. Czy biznes odcz�owie-
cza? Nie s�dz�.



�    152    � BOGA� SI�!

NIE D�� DO IDEA�U, KORZYSTAJ Z TEGO, CO MASZ

Nie usi�uj� dowie��, �e biznes — wraz z etycznym kapitalizmem, wewn�trz którego
si� rozwija — jest odpowiedzi� na pytanie o ostateczne cele cz�owieka. Jak ka�dy,
mam podstawowe warto�ci, i nie s� nimi ani biznes, ani pieni�dze. Jednak nale�y
zada� sobie wa�ne pytanie: czy jako osoba zaanga�owana w biznes przyczyniam
si� do rozwoju z�ego, wyzyskuj�cego i destrukcyjnego systemu, czy te� promuj�
wolno�� od materialnego niedostatku z korzy�ci� dla siebie i dla otaczaj�cych
mnie ludzi wewn�trz etycznej struktury szlachetnych dzia�a	? W�a�ciwe pytanie
nie dotyczy zatem tego, czy system, za pomoc� którego ludzie dobrowolnie ob-
cuj� ze sob� dla korzy�ci ekonomicznych, jest idealn� metod� organizacji spo�e-
cze	stwa, lecz czy istnieje lepszy sposób, który ludzie biznesu uparcie odrzucaj�.

Tu docieramy do kolejnego atutu 
ydów, którzy (�wiadomie lub mniej �wia-
domie) przej�li Boski antyczny �wiatopogl�d etycznego kapitalizmu. Jednym ze
wspania�ych darów wiary jest fakt, �e nam, �miertelnikom, �atwiej jest �y� w nie-
doskona�ym �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 nale�y docenia� to, co si� ma, mimo �e jest to dalekie od idea�u. Wyko-
rzystywanie niedoskona�ych, ale dost�pnych warunków jest lepsze ni� pogo	 za
utopijnymi marzeniami o perfekcji, która ostatecznie okazuje si� pró�na i kosz-
towna. Dlatego w�a�nie 
ydzi doszli do wniosku, �e etyczny kapitalizm jest naj-
lepszy. Czy rozwi�zuje on wszystkie problemy ludzkie i �agodzi cierpienia?
Oczywi�cie, �e nie. Zastanówmy si� jednak nad pewnymi kwestiami, które ujaw-
niaj� inne rozwi�zania.

Warren E. Buffett, prezes firmy Berkshire Hathaway, cz�sto porusza temat te-
go, jak mo�na zbudowa� idealne spo�ecze	stwo. U�ywa do tego zmy�lnego przy-
k�adu, który zapo�yczy� od filozofa z Harvardu, Johna Rawlsa, aby zademonstro-
wa�, jak trudno by�oby wymy�li� system lepszy od tego, który przyniós�
Amerykanom bezprecedensow� wolno�� oraz rozkwit, jakim ciesz� si� do dzi�.

Wyobra� sobie, �e na 24 godziny przed Twoim przyj�ciem na �wiat uka-
zuje Ci si� d�inn i zwraca si� do Ciebie tymi s�owami: „Wygl�dasz na zwy-
ci�zc�. Pok�adam w Tobie wielkie nadzieje, dlatego sprawi�, �e b�dziesz
móg� ustanowi� zasady obowi�zuj�ce w spo�ecze	stwie, w którym si� na-
rodzisz. Mo�esz decydowa� o tym, jakie b�d� normy spo�eczne i ekono-
miczne, i to one b�d� dominowa� podczas ca�ego Twojego �ycia i podczas
�ycia Twoich dzieci”.

„Gdzie tu jest haczyk?” — zapyta�by� pewnie. Na to d�inn odpar�by:
„Pu�apka polega na tym, �e nie wiesz, czy urodzisz si� biedakiem, czy bo-
gaczem, czy b�dziesz osob� rasy bia�ej czy czarnej, czy b�dziesz m��czy-
zn�, czy kobiet�, czy b�dziesz sprawny fizycznie, czy niedo���ny, czy b�-
dziesz inteligentny, czy upo�ledzony umys�owo. Wiesz tylko, �e trafi Ci si�
jedna szcz��liwa pi�ka spo�ród, powiedzmy, 6 miliardów pi�ek. We�miesz
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udzia� w tym, co nazywam loteri� jajnikow�. To najwa�niejsza rzecz, jaka
Ci� spotka w �yciu, jednak nie b�dziesz mia� nad tym kontroli. B�dzie to
mia�o wi�kszy wp�yw na Twoje �ycie ni� stopnie w szkole i inne czynniki.
Jakie ustalasz zasady?”21.

Jaki rodzaj systemu szeroko rozumianej wspó�pracy mi�dzyludzkiej wybra�-
by�? Zdaniem Buffetta zdecydowa�by� si� na schemat przyczyniaj�cy si� do po-
wstawania jeszcze wi�kszego dobrobytu. S�dzi on, �e jest mnóstwo ludzi potrze-
buj�cych wielu produktów i us�ug. Najlepiej, jak mówi, by�oby wi�c utworzy�
system zapewniaj�cy progres najbardziej uzdolnionym i twórczym ludziom, funkcjo-
nuj�cy jeszcze d�ugo po tym, jak ludzie ci nie b�d� ju� musieli pracowa�.

Uda�o mi si� okre�li�, w jaki sposób system ten móg�by funkcjonowa�, dzi�ki
pytaniom zadawanym przez s�uchaczy moich wyk�adów: dlaczego tylko bogaci
ludzie mieliby si� cieszy� tak wieloma udogodnieniami? Nie uwa�am tego pyta-
nia za zbyt trafne, poniewa� ka�dy z nas ma wi�kszy 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� tyl-
ko bogaci korzystaj� z udogodnie	, jest po prostu nies�uszne. Niemniej zawsze
lepiej jest odpowiedzie� na pytanie, ni� sprawia� wra�enie, �e jej si� unika.

Oto cz��ciowa odpowied� na to pytanie. Mieszkam z rodzin� na Mercer Island
w stanie Waszyngton. To bardzo pi�kna wyspa i nie ma poranka, którego nie bu-
dzi�bym si� z wdzi�czno�ci� za to, �e �yj� w�a�nie w tym miejscu. Obrze�a tej wysep-
ki us�ane s� domami, których okna wychodz� na jezioro. Nie mieszkam w jed-
nym z tych domów, chocia� bardzo bym chcia�. Nie jestem odosobniony w swoim
pragnieniu. Odkry�em, �e tysi�ce osób chcia�yby mieszka� w dzielnicach porto-
wych. Przypu��my, na potrzeb� naszych rozwa�a	, �e 100 tysi�cy osób pragnie
zamieszka� w dost�pnych 500 domach nad brzegami jeziora na Mercer Island.
Zgodnie z regu�ami matematyki oznacza to, �e 99 500 osób b�dzie zawiedzio-
nych. Na jakiej podstawie nale�y zdecydowa�, kto znajdzie si� w szcz��liwej pi��-
setce? W jaki sposób spo�ecze	stwo zadecyduje o przydzieleniu domów?

Uwa�am, �e jest pi�� sposobów na zdecydowanie, komu spo�ród 100 tysi�cy
osób przypadn� domy portowe. Oto one:

1. Przeprowadzi� loteri�. Rozda� 100 tysi�cy ponumerowanych biletów
wszystkim zainteresowanym, a nast�pnie przeprowadzi� publiczne loso-
wanie szcz��liwych 500. Pomys� wcale nie jest niem�dry — mnóstwo sta-
nów USA decyduje si� na takie rozwi�zanie wielu kwestii spo�ecznych,
dlaczego wi�c nie wykorzysta� tego pomys�u w tym przypadku?

2. Wygrywa ten, kto jest silniejszy. Widzisz dom, który Ci si� spodoba�?
Chwy� za bro	 i wykurz obecnego w�a�ciciela. W ci�gu kilku dni powiniene�
móc si� wprowadzi�; upewnij si� tylko, czy obecny w�a�ciciel nie pos�uguje
si� bardziej skuteczn� broni�. Co wi�cej, je�li Twoje próby zdobycia domu
powiod� si�, b�dziesz 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� mo�e wydawa�, s� bowiem na �wiecie miejsca, w których taki pro-
ceder jest cz�sto spotykany.

3. Zwo�a� komitet na rzecz ustalenia przydzia�u domów. W sk�ad ko-
mitetu mogliby wchodzi�: politycy, nauczyciele akademiccy oraz inni przed-
stawiciele spo�ecze	stwa. To ich zadaniem by�oby zdecydowanie o tym,
komu zostan� przydzielone mieszkania. Pewnym niebezpiecze	stwem
mog�aby by� mo�liwo�� wyst�pienia korupcji, jednak równie� i ta opcja
nie jest ca�kowicie pozbawiona racji bytu, poniewa� stosowana by�a (i jest)
nierzadko przez spor� liczb� spo�ecze	stw.

4. Odda� domy ca�emu spo�ecze
stwu. Tak jak w przypadku wi�kszo�ci
rozwi�za	, których g�ównym mottem jest dzia�anie w interesie „ogó�u”,
równie� i to wyj�cie nie tyle daje mo�liwo�� zapewnienia mieszkania ka�-
demu, co odbiera j� wszystkim. Rozwi�zanie to polega bowiem na prze-
kszta�ceniu dzielnic portowych w jeden wielki park dost�pny dla wszyst-
kich. Oczywi�cie ta opcja jest najbardziej niedorzeczna, gdy� natychmiast
rodzi si� pytanie, kto zamieszka w domach, które wychodz� nie tylko na jezio-
ro, ale te� na pi�kny park.

5. Stworzy� co�, co nazywa si� pieni�dzem. Ten abstrakcyjny system
liczbowy jest �rodkiem wydobywaj�cym z ludzkiego wn�trza po�yteczno��
wzgl�dem innych. Pieni�dze s� podsumowaniem kreatywno�ci danej oso-
by, jej wiedzy, do�wiadczenia, pilno�ci i umiej�tno�ci oczekiwania na za-
s�u�on� nagrod�. S� one równie� miar� kr�gu utworzonych przez siebie
kontaktów, a czasem równie� kontaktów utworzonych przez rodziców.
Pieni�dze pozwalaj� zatem okre�li� konkretny rozmiar osobistych zaso-
bów, jakie dana osoba ma zamiar po�wi�ci� na rzecz posiadania domu
nad brzegiem jeziora. W tej opcji nie ma nic �miesznego; by� mo�e nie jest
ona idealna, ale czy cztery poprzednie by�y lepsze?

Czy znasz szósty sposób na przydzielenie domów w portowych dzielnicach?
Je�li nie, to sprawa za�atwiona. Czy pi�ta opcja jest idealna i ca�kowicie satysfak-
cjonuj�ca? Oczywi�cie, �e nie. Bez w�tpienia jest jednak najlepszym z pi�ciu przed-
stawionych sposobów, mimo �e 99 500 ludzi b�dzie niepocieszonych. Wi�kszo��
z nich zaakceptuje jednak t� sytuacj�, po cz��ci dlatego, �e nie postrzegaj� swojej
obecnej sytuacji jako permanentn�. Nie uwa�aj� si� za stale pozbawionych mo�-
liwo�ci posiadania domu w dzielnicy portowej. Powróc� do swojej pracy, aby za-
robi� wi�cej pieni�dzy i móc nast�pnym razem kupi� wymarzone mieszkanie.
Tym samym nieod��cznie przyczynia� si� b�d� do polepszenia losu innych, po-
niewa�, jak wiadomo, niemo�liwe jest osi�ganie zysków bez robienia czego� warto-
�ciowego dla innych.
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HUMANIZUJ�CY EFEKT BIZNESU

Wielu ludzi zak�ada, �e uczucia nie odgrywaj� wi�kszej roli w biznesie, dlatego
uwa�a si� tak�e, i� osoby zaanga�owane w biznes s� ich pozbawione. S�dzi si�,
�e wi�cej hojno�ci i altruizmu mo�na znale�� w odleg�ej Afryce, Azji i Ameryce
Po�udniowej, gdzie ludzie �yj� w ma�ych skupiskach plemiennych oraz poluj�
i �owi� ryby, aby si� wy�ywi�. Antropolodzy przeprowadzili liczne badania i oka-
za�o si�, �e pogl�d ten nie ma odzwierciedlenia w rzeczywisto�ci. Wyniki dowo-
dzi�y czego� zupe�nie innego. Im bardziej ludzie zaanga�owani s� w czynno�ci
zwi�zane z biznesem — takie, jak praca za wynagrodzeniem czy kupowanie oraz
sprzedawanie produktów i us�ug — tym bardziej s� hojni. „Najwi�kszym altru-
izmem i zaufaniem odznaczaj� si� te spo�ecze	stwa, które s� zorientowane na ry-
nek” — twierdzi Jean Ensminger, antropolog z California Institute of Technology
w Pasadenie22.

Poszukiwanie perfekcji w wielopokoleniowej wspó�pracy mi�dzyludzkiej na-
zywanej systemem spo�ecznym i gospodarczym niesie ze sob� spore ryzyko. Wi�-
�e si� ono z po�wi�caniem energii na u�alanie si� nad systemem, zamiast czyn-
nego uczestnictwa w nim dla w�asnych korzy�ci, a co wa�niejsze, dla korzy�ci
otaczaj�cych nas, ludzi. Nasz rozkwit przyczynia si� do rozwoju naszych s�sia-
dów, przyjació�, spo�eczno�ci i spo�ecze	stwa. Ludzie, którzy podwa�aj� zasady
gry, rzadko osi�gaj� w niej sukcesy. Mo�liwe, �e wypracowanie idealnego syste-
mu jest po prostu niemo�liwe. Jak stara�em si� pokaza� — jest tylko jedna sfera,
w której pogo	 za doskona�o�ci� jest potrzebna, a nawet po��dana. Sfer� t� jest
nasze wn�trze oraz nasza �wiadomo�� moralna. Zaanga�owanie w biznes jest do-
skona�� okazj� do pracy nad sob�, a tak�e w�a�ciw� drog� do sukcesu. Je�li zro-
zumiemy, i� d��enie do idealnego systemu mo�e sta� si� przyczyn� marnowania
wysi�ków, zdo�amy dostrzec, w jaki sposób magia sukcesu mo�e rozprzestrzenia� si�
za pomoc� mechanizmu, który cz�sto nazywany jest przywództwem — ale o tym
mowa b�dzie w kolejnym rozdziale.

�CIE�KA PROWADZ�CA DO SUKCESU

� Miej zwyczaj kwestionowania powszechnie panuj�cych opinii podwa�a-
j�cych uczciwo�� biznesu. Cz�sto s�yszy si� ludzi g�osz�cych opinie z tak�
pewno�ci�, �e zastanawiamy si�, czy aby nie maj� racji. Naucz si� grzecznie,
aczkolwiek stanowczo kontrowa� nieprzychylne pogl�dy na temat bizne-
su, i rób to z naturaln� otwarto�ci�. Kiedy zdarzy Ci si� us�ysze� o tym,
�e biznes bez kontroli rz�du wpadnie w chaos, zaproponuj przeciwstaw-
ny pogl�d. Za ka�dym razem, kiedy biznes b�dzie obwiniany o niszczenie
�rodowiska naturalnego, problemy zdrowotne oraz inne plagi spo�ecze	-
stwa, rozwa� mo�liwo��, w której istniej� prawdziwi, lecz ignorowani wi-
nowajcy, i postaraj si� ich zidentyfikowa�.



�    156    � BOGA� SI�!

� Pozb�d� si� wszelkich uczu� zazdro�ci wzgl�dem tych, którzy maj� wi�-
cej od Ciebie. Zast�p je empati� i wspó�czuciem dla tych, którzy maj�
mniej. Postrzegaj w�asn� sytuacj� jako przej�ciow�. Ca�y czas rozwijasz
si� w kontek�cie ekonomicznym. Komuna�em mo�e wyda� si� mówienie
o tym, �e, w zale�no�ci od punktu widzenia, szklanka jest albo do po�owy
pe�na, albo do po�owy pusta, jednak jedno jest pewne: szklanka jest du�o
wi�ksza, ni� mog�aby by�. Koncentruj si� na pozytywach, na tym, co wspa-
nia�e i cudowne. B�d� wdzi�czny za to, co masz. D��enie do dobrobytu
jest trudniejsze dla tych, którzy �yj� w spo�ecze	stwie mniej nadaj�cym
si� do jego tworzenia. Pozytywne my�lenie i dzia�anie, a tak�e tryskanie
rado�ci� i optymizmem przyci�ga ludzi, za� budowanie wielu nowych
przyja�ni jest istotnym elementem Twoich stara	.

� Zarówno w �yciu prywatnym, jak i w pracy staraj si� raczej wybiera� in-
ne rozwi�zanie ni� pogo
 za nieosi�galnym celem. Je�li zechcesz udzieli�
komu� dobrej rady, upewnij si� najpierw, czy osoba ta jest w stanie si�
do niej zastosowa�. Je�li najlepszej rady, jaka przychodzi Ci do g�owy,
nie da si� zastosowa� w praktyce, to przydatne staje si� inne rozwi�zanie.
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