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Rozdział dziesiąty

A co, jeśli mi się nie uda? 
Czyli o sile eliksiru, którego nie trzeba pić

Ron chciał odejść z drużyny quidditcha, bo był pewien, że 
przez niego przegrają. Nie szło mu ostatnio. Harry próbował go 
wesprzeć: chwalił przyjaciela, zachęcał, a nawet doprowadzał 
do złości. Nic z tego. Ron był przygnębiony i zrezygnowany. 
A zbliżał się ważny mecz ze Ślizgonami. Harry postanowił 
wziąć sprawy w swoje ręce. Dał mu coś do wypicia. Ron chwilę 
później zrozumiał, że był to eliksir Felix felicis – „Płynne 
szczęście”! Rewelacyjnie zagrał mecz i drużyna Gryfonów go 
wygrała. Jakże się zdziwił, gdy Harry obwieścił mu potem, że 
wcale nie był to eliksir Felix felicis. Ron był przekonany, że go 
wypił. A zatem był przekonany, że jest w stanie zrobić wszystko. 
To przekonanie mu wystarczyło, żeby wygrać mecz. Ron po 
prostu wiedział, że mu się uda.

Pewność siebie, poczucie własnej skuteczności i wiara 
we własne siły są tym, co pozwala nam realizować cele. Za-
uważcie, że Rowling, która studiowała filologię klasyczną, nie 
nazwała eliksiru szczęścia Fortuna fortunae – wtedy ozna-
czałoby, że eliksir szczęścia przynosi fortunę, czyli szczęście 
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rozumiane jako fart. Ona nazwała go Felix felicis. A felicitas 
oznacza wewnętrzne poczucie szczęścia. To ono unosi nas nad 
ziemię i pozwala latać.

 
Kiedy byłem licealistą, brakowało mi pieniędzy i pewności 

siebie. Nikt by mi nie uwierzył, gdybym to powiedział, zwłasz-
cza w to drugie. Przewodniczący samorządu uczniowskiego, 
olimpijczyk, stypendysta premiera nie ma pewności siebie? 
Dobre sobie.

Cóż, to była prawda.
Ludzie widzieli, że byłem OK. Nie widzieli, że byłem brOKen. 
Kojarzycie to skądś?
Bardzo często pewność siebie próbujemy osiągnąć, podążając 

drogą lansu i fejmu. To działa, czasami wręcz narkotycznie. Mój 
post ze zdjęciem z plaży, na którym eksponuję efekty chodzenia na 
siłownię przez ostatnie miesiące, ma setki lajków, euforia rozrywa 
mi głowę. Ale następny lubi już tylko kilkadziesiąt osób. Ojej, coś jest 
nie tak. Może wcale nie wyglądam dobrze? Może tamten pierwszy 
post to była kwestia dobrego światła? Pewność siebie zbudowana na 
pierwszym poście ulatuje po drugim. Było fajnie. Do czasu. Może 
w takim razie lans i fejm to nie jest najlepszy kierunek? Może warto 
udać się po środki, które zapewnią mi dobre samopoczucie stupro-
centowo? Zdjęcie polubi mniej albo więcej osób, ale alkohol podziała 
zawsze. Jest fajnie. To znaczy było, bo już jest rano i świat znów jest 
taki sobie.

Problem polega na tym, że gdy robię coś i ludzie mi przy-
klaskują, owszem, cieszę się, jestem dumny, mam poczucie 
skuteczności, ale cieszę się tylko tak długo, jak długo mi klasz-
czą. Gdy przestają, zaczynam wątpić. Gdy piję alkohol, czuję 
się panem świata, ale tylko dopóki on działa. Te wszystkie 

metody nie są same w sobie złe. One po prostu są nietrwałe. 
Trwałość zaczyna się od… No właśnie. 

Jest taka scena w Harrym Potterze i Więźniu Azkabanu, gdy 
Harry widzi po drugiej stronie jeziora swojego ojca, Jamesa. 
Wyczarowuje on największego możliwego patronusa i w ten 
sposób przepędza dementorów, tym samym ratując Harry’ego 
i Syriusza. Co to była za scena! Od początku pierwszej części 
miałem nadzieję, że rodzice Harry’ego żyją, cała ta ich śmierć 
to tylko ukryta kamera, prank, jakiś dziwny survival, przez 
który musiał przejść główny bohater. Kiedy Harry i Hermio-
na użyli zmieniacza czasu i w końcu znaleźli się po tej stronie 
jeziora, w miejscu, gdzie wcześniej stał James Potter, miałem 
ciarki maksymalne. Gdy James się nie pojawiał, zacząłem się 
obawiać, że chyba jednak nie przyjdzie. Ale to, co się zdarzy-
ło chwilę później, pozwoliło mi zapomnieć o rozczarowaniu. 
Harry chwycił różdżkę i wyczarował ogromnego patronusa, 
który rozpędził dementorów i uratował Harry’ego z przeszło-
ści. Wow! Co to był za zwrot akcji! Wcześniej Harry nie wi-
dział ojca, tylko siebie z przyszłości! 

Ale wtedy jeszcze nie zwróciłem uwagi na najważniejsze zda-
nie, które padło chwilę później. Dużo bardziej zafascynował 
mnie zwrot akcji niż ukryta mądrość, która się za nim kryła. 
Minęło kilkanaście lat, a ja zacząłem zadawać sobie pytania: 
dlaczego z roku na rok coraz lepiej idzie mi przygotowywa-
nie uczniów do olimpiady filozoficznej i dlaczego z każdym  
wywiadem w mediach coraz łatwiej mi przychodzi zebranie 
myśli, i dlaczego w ogóle mnóstwo moich działań coraz lepiej 
się udaje? Dopiero wtedy przypomniałem sobie Harry’ego wy-
ciągającego w ostatniej chwili różdżkę i krzyczącego: „Expecto 
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Patronum!”. Dopiero wtedy przypomniałem sobie kluczowy 
dialog, który miał miejsce pomiędzy nim a Hermioną:

„– Harry, nie mogę w to uwierzyć… to ty wyczarowałeś pa-
tronusa, który przepędził tych wszystkich dementorów? Na-
prawdę… to jest bardzo, bardzo zaawansowana magia…

– Wiedziałem, że tym razem mi się uda – powiedział Harry 
– ponieważ już to zrobiłem…”

„Ponieważ już to zrobiłem”. Na tym zdaniu można by nabu-
dować cały program uczenia ludzi pewności siebie.

Pewność siebie zaczyna się od przekonania samego siebie, że 
umiem. Bo, niestety, w prawdziwym życiu zaklęcia nie istnieją 
(Rowling też o tym wie, dlatego pisze książki, które działają 
znacznie lepiej niż nieistniejąca magia). Także, a może przede 
wszystkim, zaklęcia w stylu „jestem zwycięzcą”. Możemy so-
bie w kółko powtarzać mantry, ale poza wpadnięciem w trans 
nie osiągniemy tego, co jest kluczowe: autentycznej pewności 
siebie i wiary we własne siły. To jest możliwe tylko wtedy, gdy 
pokażemy sobie sami: kurde, mogę. Kiedy poczujemy i zro-
zumiemy całym sobą, że to prawda. A drogą do tego jest do-
świadczenie na sobie własnej skuteczności.

Harry nie był pod wpływem kremowego piwa, nie klaskał 
mu cały Hogwart, nie powtarzał sobie pod nosem zaklęć mo-
tywacyjnych. On po prostu nagle pojął, że przecież to on wy-
czarował tak potężnego patronusa. A skoro zrobił to raz, co 
stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to po raz drugi?

Gdy moi uczniowie przez pierwsze dwa lata przygotowań 
do olimpiady filozoficznej nie byli w stanie przebić szklane-
go sufitu i dostać się do finału, bardzo mocno dźwięczały we 
mnie słowa takich, co to wszystko zawsze lepiej wiedzą: „Prze-
mek, uczysz w przeciętnej szkole, nie nastawiaj się na sukcesy”.  



Ale ja pamiętałem wcześniejsze sytuacje, w których ludzie da-
wali mi do zrozumienia, że się nie uda, a jednak ostatecznie 
okazywało się, że nie mieli racji. Powiedziałem sobie wtedy: 
na pewno nie uda się w sytuacji, gdy dasz sobie z olimpia-
dą spokój. Po prostu rób to dalej. W trzecim roku naszych 
przygotowań dwie osoby, Iza i Mateusz, dostały się do finału 
i obie uzyskały tytuł finalisty. Wtedy zobaczyłem, że to moż-
liwe, żeby moi uczniowie znaleźli się w finale. W następnym 
roku przygotowywałem uczniów już z nowym nastawieniem.  
Wiedziałem, że raz się udało. „Udało”. Szklany sufit został 
przebity. Skoro raz się tak stało, dlaczego miałoby się nie wy-
darzyć po raz drugi?

W tym roku „udało się” po raz siódmy, a liczba tytułów 
olimpijskich – finalistów i laureatów – zdobytych przez mo-
ich podopiecznych wynosi 49. W ciągu siedmiu lat czterdzieści 
dziewięć tytułów!

Bo poczuliśmy, zrozumieliśmy i uwierzyliśmy, że to możliwe. 
I robiliśmy to dalej.
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