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CAPITOLUL 1
Îngropaţi bumerangul

DACĂ LE-AM CERE LUI ADOLF HITLER şi lui Martin Luther King
să dea o definiţie simplă a influenţei, s-ar putea să primim răspunsuri
asemănătoare. Dacă observaţi cum s-au folosit ei de influenţă de-a
lungul vieţii, veţi descoperi că definiţiile lor se bat cap în cap. Diferenţa
dintre ele începe cu modul în care au folosit cuvintele. 

Comparaţi aceste două fraze: „Ce noroc pentru lideri că oamenii nu
gândesc“ şi „Nu sunt interesat de puterea de dragul puterii ci de...
puterea dublată de morală, care este dreaptă şi bună“ şi diferenţele vor fi
evidente.1 Prima frază este expresia influenţei bazate pe cinism viclean şi
condescendent. Cea de-a doua este expresia influenţei bazate pe încre -
derea pe care o generează binele comun. În fiecare zi, cuvintele pe care
le folosim ne plasează undeva între cele două abordări diferite. Istoria
prezintă detaliat rezultatele fiecăreia dintre aceste două căi. Comuni -
carea noastră este îndreptată fie către distrugerea, fie către susţinerea
celor care ne înconjoară. 

Legat de acest subiect, Carnegie s-a exprimat foarte succint: nu criticaţi,
nu condamnaţi şi nu vă plângeţi. Dar este mult mai dificil să ascultăm
sfatul lui astăzi. Nu este suficient să ne spunem că trebuie să fim mai
înţelepţi în exprimare. Odată cu spaţiul digital imens pe care îl avem la
dispoziţie pentru a ne comunica ideile, vine şi o mare responsabilitate
denumită acces public. „Mijloacele de comunicare digitală de astăzi fac
posibil accesul la mai mulţi oameni, mai rapid şi cu costuri mai mici“,
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explică autorul cărţii Enchantement, Guy Kawasaki, într-un interviu recent,
„dar fraierul e tot fraier. Am putea spune că tehnologia face posi bi lă
distrugerea reputaţiei unei persoane mai rapid şi mai uşor ca ori câ nd.“ 

Este un argument bun şi reprezintă chiar punctul de sprijin actual
pentru aplicarea acestui principiu.

Criticile aduse altădată pe la colțuri îți pot aduce, astăzi, o amendă.
Întrebaţi-l pe dr. Patrick Michael Nesbitt, fost doctor într-un cabinet
medical din Canada, care a primit o amendă în valoare de 40 000 de
dolari pentru că a postat comentarii „răutăcioase“ și defăimătoare la
adresa mamei fiicei lui.2 Sau pe Ryan Babel, atacantul olandez al echipei
de fotbal Liverpool care, după un meci pierdut cu Manchester United, a
postat pe Twitter o fotografie modificată a arbitrului Howard Webb
împreună cu comentariul: „Și se mai spune despre el că e unul dintre cei
mai buni arbitri. Ce glumă bună.“ Drept urmare, jucătorul a fost amen -
dat cu 10 000 de lire, adică aproximativ 16 000 de dolari.3 Bloggerul BBC
Ben Dirs nota despre acest caz: „Dacă acum un an Babel își descărca
nervii numai faţă de prietena sa, acum el are la îndemână un instrument
foarte convenabil — și foarte tentant — care îi permite să se facă auzit de
întreaga lume.“4

Dacă altădată ne puteam plânge prietenilor fără grijă, acum putem fi
concediați pentru asta. Un studiu Proofpoint din 2009 a scos la iveală
faptul că 8% din companiile cu peste o mie de angajaţi din SUA au făcut
concedieri pe baza comentariilor angajaţilor pe Facebook sau LinkedIn.5

Mai mult, într-un număr online recent din Huffington Post sunt descrise
treisprezece postări de pe Facebook care le-au adus autorilor con ce -
dierea.6 Iată câteva dintre ele:

• O chelneriţă care lucra într-o pizzerie s-a plâns în legătură cu doi
clienţi și i-a criticat pentru că a primit un bacşiş mic după ce a stat trei
ore pe lângă masa lor, dintre care una peste program. „Mulţumim că
aţi luat masa la Brixx“, a spus ea sarcastic, după care a început să îşi
bată joc de clienţi, numindu-i „zgârciţi“.7
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• Un angajat temporar al stadionului Philadelphia Eagles a condamnat
echipa într-o postare că i-a permis iubitului apărător Brian Dawkins să
semneze cu echipa Denver Broncos. „Dan este (înjurătură) devastat de
faptul că Dawkins a semnat cu Denver... Ai naibii Eagles sunt chiar
retardați!!“8

• Șapte angajați ai lanțului canadian de magazine Farm Boy au creat
grupul de Facebook „I Got Farm Boy’d“ în cadrul căruia făceau glume
pe seama clienților şi utilizau „atacuri verbale împotriva clienților și
personalului“.9

Ne putem întreba, din când în când, dacă nu întâlnim mai adesea do rin ţa
de a critica decât compasiunea, şi tendinţa de a judeca decât bunăvoinţa,
în mediile de socializare. Fără îndoială, comentariile sarcastice sunt
interesante. Cu atâtea oportunităţi de a ne face auziţi, multe persoane
tind să facă uz în mod răutăcios de dreptul lor la replică, atunci când
altcineva greşeşte, retrăgându-se la adăpostul dreptului de a păstra tă ce -
rea atunci când ele sunt cele care greşesc. Mulţi dintre noi obişnuiesc să
utilizeze drept sabie Primul Amendament şi drept scut pe al Cincilea —
nebăgând de seamă că astfel ajung să privească relaţiile dintre oameni ca
pe un câmp de luptă. Din multe puncte de vedere, această cultură a
criticii şi a plângerilor reprezintă trista realitate. 

Totuşi, persoanele influente înţeleg că această abordare grăbeşte ruptura
relaţiilor dintre oameni, indiferent cât de multă dreptate au unii sau cât
de mult greşesc alţii. O asemenea tactică distruge mai mult decât con -
stru ieşte, pentru că se bazează pe sugerarea existenţei unor motive
ascunse, unilaterale, indiferent dacă acestea există sau nu. În cele din
urmă, criticile şi plângerile transformă o relaţie calmă într-una ten sio -
nată. Nu e de mirare că în zilele noastre există mai mulţi prezentatori TV
decât lideri adevăraţi. Toţi vor să obţină influență, dar mulţi dintre ei nu
vor decât să-şi susţină punctul de vedere. Această atitudine nu doar
creează un precedent necorespunzător, ci şi contribuie la dezvoltarea
tensiunii şi mărirea discrepanţei dintre ceea ce înseamnă transmiterea
unui mesaj şi o colaborare plină de sens. 
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Cu toate acestea, atunci când un lider adevărat se remarcă, adversarul nu
are nicio şansă. Au existat puţini vorbitori mai fascinanţi decât autorul
Proclamaţiei de Emancipare, în SUA. Preşedintele Lincoln era recu -
noscut pentru calmul şi tactul cu care aborda situaţiile tensionate.
Reacţia lui la o greşeală tactică importantă produsă într-un moment
critic al Războiului Civil este un bun exemplu. 

Bătălia de la Gettysburg a avut loc în primele trei zile ale lunii iulie, în
anul 1863. În noaptea de 4 iulie, generalul Robert E. Lee a început
retragerea spre sud, în timp ce nori de furtună inundau pământul. Când
generalul Lee a ajuns la Potomac cu armata sa înfrântă, şi-a dat seama că
are în faţă un râu ieşit din matcă, imposibil de traversat, iar în spate,
armata victorioasă a Uniunii. Lee nu putea nici să înainteze, nici să se
întoarcă. Era o ocazie de aur pentru armata Uniunii să preia controlul
asupra armatei lui Lee şi să pună astfel capăt războiului. Încrezător în
forţele armatei sale, Lincoln i-a ordonat generalului George Meade să nu
mai organizeze un consiliu de război şi să îl atace imediat pe Lee. Preşe -
dintele a telegrafiat ordinul şi l-a trimis printr-un mesager special lui
Meade, căruia îi cerea să acţioneze imediat. 

Însă Meade a organizat consiliul de război. A ezitat. Nu a îndeplinit
ordinul primit. I-a trimis tot felul de scuze preşedintelui, prin mesaje
telegrafiate. În cele din urmă, râul Potomac a scăzut, iar Lee l-a putut
traversa, salvându-se împreună cu trupele sale. 

Lincoln era furios. „Ce înseamnă asta?“ s-a plâns fiului său Robert.
„Dumnezeule mare! Ce înseamnă asta? Îi aveam atât de aproape, încât
nu trebuia decât să întindem mâna să punem stăpânire pe ei; cu toate
acestea, nimic din ce aş fi făcut sau spus nu a putut pune armata în
mişcare. În acele împrejurări aproape orice general l-ar fi putut înfrânge
pe Lee. Dacă aş fi fost acolo, l-aş fi putut bate şi eu.“

Cu un sentiment de amară dezamăgire, Lincoln, în mod normal un om
reţinut, s-a aşezat la masă şi i-a scris lui Meade o scrisoare care, având în
vedere comportamentul său obişnuit, putea fi considerată dură.
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Dragul meu general,

Nu cred că realizezi dimensiunile nenorocirii produse de fuga
lui Lee. Îl aveam practic în mână, iar capturarea sa, alături
de celelalte succese pe care le-am avut recent, ar fi pus capăt
războiului. Având în vedere situaţia actuală, războiul se va
prelungi pe termen nedefinit. Dacă nu l-ai putut ataca pe Lee
lunea trecută, cum ai crezut că o poţi face la sud de râu, unde
nu poţi lua cu tine decât foarte puţini oameni, nu mai mult
de două treimi din cei pe care îi aveai la dispoziţie? Ar fi
absurd din partea mea să mă aştept să poţi face ceva, şi nici
nu o fac. Ocazia ta de aur s-a dus, iar eu sunt mâhnit peste
măsură de acest lucru.

Lincoln era perfect îndreptăţit să expedieze această scrisoare. Dar n-a
făcut-o. După moartea sa, a fost găsită printre alte hârtii personale.

Ce credeţi că l-a oprit pe preşedintele Lincoln să-şi exprime deza mă -
girea imensă şi criticile pe deplin justificate? 

Preşedintele Lincoln era un maestru în arta comunicării şi vorbea
întotdeauna cu modestie. Probabil că a considerat că, dacă ar fi trimis
scrisoarea, şi-ar fi descărcat o parte din frustrări, dar, în acelaşi timp, ar
fi generat şi resentimente în sufletul generalului Meade, împiedicându-l
astfel să fie un bun comandant pe viitor. Lincoln ştia că Meade primise
misiunea de a conduce armata de pe Potomac cu numai câteva zile
înainte. Mai ştia şi că Meade se bucurase de o serie de succese în război.
Cu siguranţă că Meade se afla sub o mare presiune, la care se adăugau
tensiunile dintre el şi unii dintre cei pe care i se ceruse să-i conducă.
Dacă Lincoln ar fi lăsat la o parte toate aceste detalii şi ar fi trimis
scrisoarea, ar fi câştigat de bună seamă războiul cuvintelor, dar ar fi
pierdut cu siguranţă războiul influenţei asupra celor din jurul său. 

Asta nu înseamnă că Meade nu merita să i se spună că a greşit. Înseamnă
că putea fi informat asupra greşelii sale în două moduri: unul eficient şi
unul ineficient. Lincoln i-a transmis, în final, dezamăgirea sa generalului
Meade, dar a făcut-o cu demnitate. Alegând să nu trimită scrisoarea mai
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