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Rozdział dwunasty

Czy sukces uszczęśliwia?  
Czyli o klęsce urodzaju

Gdyby J.K. Rowling ujawniła CV nauczycieli z Hogwartu, 
z pewnością to należące do Albusa Dumbledore’a zrobiłoby 
największe wrażenie (pomijając oczywiście CV Gilderoya  
Lockharta, ale jak wiemy, wszystko byłoby w nim zmyślone). 
Albus był zdobywcą Orderu Merlina Pierwszej Klasy, Naj-
wyższą Szychą Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów, 
Naczelnym Magiem Wizengamotu, wieloletnim dyrekto-
rem Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart, pogromcą naj-
większego ówcześnie czarnoksiężnika Gellerta Grindelwalda 
i postrachem kolejnego, Voldemorta, twórcą Zakonu Feniksa, 
wynalazcą dwunastu sposobów wykorzystania smoczej krwi. 
No i last but not least, jego wizerunek został uwieczniony na 
kartach z Czekoladowych Żab. Nawet jeśli nie za bardzo rozu-
miemy, co oznaczają poszczególne tytuły i odznaczenia, brzmi 
to bardzo poważnie.

Jak wiemy, w angielskim świecie czarodziejów istnieje in-
stytucja, która stanowi odpowiednik rządu. Jest nią Minister-
stwo Magii. Minister magii ma w swoich rękach największą 
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władzę w czarodziejskim świecie. Przez pięć z siedmiu tomów 
przygód Harry’ego Pottera tę funkcję sprawuje Korneliusz 
Knot, którego nazwisko autorka dobrała nie przez przypadek. 
Knot jest nieudolnym ministrem magii, jego indolencja obja-
wia się szczególnie pod koniec czwartej części czarodziejskiej 
serii, a w części piątej widać ją jeszcze lepiej. Gdyby Knot przez 
rok nie zaprzeczał temu, że Voldemort powrócił, ten z pew-
nością nie zdołałby zebrać tak wielkiego grona sojuszników, 
a świat czarodziejski pokonałby go szybciej i łatwiej. 

Rodzi się pytanie: dlaczego ktoś tak wybitny jak Albus 
Dumbledore nie został ministrem magii, a rządy sprawował 
ktoś totalnie nieprzygotowany do pełnienia tej funkcji jak 
Knot?

Lektura książek J.K. Rowling przynosi nam nieco zaskaku-
jącą odpowiedź. Otóż Dumbledore’owi wielokrotnie propo-
nowano posadę ministra magii, ale on konsekwentnie odma-
wiał jej przyjęcia. Wielu osobom nie mieści się to w głowie. 
Przecież żyjemy w świecie, w którym politycy wyszarpują 
sobie stanowiska i potrafią sprzeniewierzyć się swoim war-
tościom, byle dostać intratną i dającą dużą władzę posadę! 
Obserwacja życia politycznego przynosi smutną refleksję, że 
politycy rzadko prezentują wielki format intelektualny i mo-
ralny. Natomiast Dumbledore, no właśnie... Dumbledore jest 
kimś tak niepospolitym, tak wybitnym, tak totalnie dobrym, 
tak fenomenalnie inteligentnym i mądrym, że właśnie nie po-
mimo tego, a dzięki tym wszystkim cechom odmawia objęcia 
posady ministra magii. Dumbledore ma bowiem świadomość 
– i w tym przypomina zarówno Gandalfa, jak i Galadrielę 
z Władcy Pierścieni – czym jest władza. Rozumie, z czym się 
wiąże. Wreszcie wie, że wraz z władzą otrzymujemy tak na-
prawdę błogosławieństwo i przekleństwo. 

Gdy we wrześniu 2018 roku przyjaciele zgłaszali mnie do 
konkursu Nauczyciel Roku, zrobili niesamowitą, spektakularną 
akcję. Odezwali się do około 300 osób z prośbą o to, aby te 
napisały dla mnie rekomendację. Jak się później dowiedzia-
łem, stanowiło to absolutny rekord. Gdy pojawiła się lista z na-
zwiskami nominowanych, a wśród nich znajdowało się także 
moje, pamiętam, że poza niesamowitą radością, wdzięczno-
ścią i wzruszeniem poczułem także olbrzymi niepokój. Uświa-
domiłem sobie bowiem, że przecież te wszystkie osoby trzy-
mają za mnie kciuki i że nie wyobrażają sobie, abym nie został 
Nauczycielem Roku. Oczywiście było dla mnie jasne, że to nie 
ich, ale mój problem – że to bardziej ja czułem presję związaną 
z moimi ambicjami. Podzieliłem się tym wewnętrznym 
konfliktem z moją terapeutką.

– Co będzie, jeśli nie zostanę Nauczycielem Roku? – spytałem.
Jej odpowiedź zszokowała mnie całkowicie:
– A co będzie, jeśli zostanie pan Nauczycielem Roku?
Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Ale bardzo intensywnie 

poczułem sens tego pytania.
Kiedy idziemy przez życie, niejednokrotnie nie zdajemy so-

bie sprawy, że spełnianie pragnień i marzeń ma swoją drugą, 
ciemną stronę, o której albo nie wiemy, albo nie chcemy my-
śleć. Różnie się to określa. Choroba ze szczęścia. Klęska uro-
dzaju. Gdy osiągamy coś, o czym marzyliśmy, czego pragnęli-
śmy, o co zabiegaliśmy, często zderzamy się z takim wewnętrz-
nym „super, i co teraz?”. Nierzadko osoby, które osiągają  
sukces, mówią o przedziwnym uczuciu pustki. Jakby przeszły 
grę. Jakby skończyły czytać wspaniałą książkę.

Sukces oznacza także podniesienie sobie poprzeczki. 
W 2015 roku członkowie Zakonu Feniksa zdobyli sześć ty-
tułów olimpijskich na olimpiadzie filozoficznej. Co to była 
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przeczkę wysoko.

Ten mechanizm uświadomiła mi moja uczennica Zosia. 
Pod koniec pierwszej klasy oddała pracę zaliczeniową w po-
staci wykresu sukcesów, który po odwróceniu do góry no-
gami stawał się wykresem porażek. Zosia pokazała, że mo-
ment, w którym osiągnęła najwyższe wyniki w sporcie, był 
jednocześnie momentem, w którym zaczęła odczuwać wielką 
presję i potężne oczekiwania wobec wyników w kolejnych se-
zonach. Okupiła to zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, po-
gorszeniem wyników i ostatecznie – rezygnacją z uprawiania 
ukochanego niegdyś sportu. Podkreślała, że jej największy 
obiektywny sukces był jej największą porażką, a największa 

za radość, duma, szczęście, wzruszenie! Niestety, w pewnym 
momencie zaczęło się do mnie zakradać coś mrocznego. Po-
jawiła się myśl, że chyba już nigdy nie da się powtórzyć takie-
go sukcesu. Wyniki olimpijskie uczniów i uczennic nie były 
dla mnie nigdy celem samym w sobie. Ale żyję w świecie lu-
dzi, którzy często mi zazdroszczą, a przez to bywają złośliwi. 
Wiedziałem, że pojawią się teksty w rodzaju „no tak, mie-
li szczęście, to żadna zasługa”, „pewnie akurat w tym roku 
było proste”, „a w ogóle co to jest ta olimpiada filozoficzna, 
nie można równać tego z poważnymi olimpiadami”. Fak-
tycznie, takie komentarze usłyszałem, co budziło we mnie 
coraz większe napięcie. Miałem wrażenie, że jako inicjator 
przygody z olimpiadą filozoficzną w naszej szkole będę już 
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obiektywna porażka, czyli zakończenie kariery pływaczki, 
stała się jej największym sukcesem. Odnalezieniem i wygra-
niem samej siebie.

Czy to oznacza, że mamy przestać dążyć do sukcesów?
Absolutnie nie.
To oznacza, że cokolwiek będziemy robić, warto najpierw 

poznać samego siebie i uświadomić sobie swoje zasoby. Tak 
właśnie zrobił Dumbledore. Miał świadomość tego, jakie są 
jego słabe strony. Wiedział, że potrafi zatracić się w rozporzą-
dzaniu swoją mocą. Rozumiał, że w jego przypadku władza 
nie jest dobrym, ba, nie jest żadnym rozwiązaniem. Oczywi-
ście miał władzę, bo był dyrektorem Hogwartu. Nie miało to 
jednak nic wspólnego z władzą, jaką posiada minister magii. 
Dumbledore jawi się po prostu jako mądry i czuły opiekun tej 
szkoły, troszczący się nie tylko o uczniów, ale też o każdego, 
kto troski i opieki potrzebował – niezależnie od tego, czy był 
człowiekiem, skrzatem domowym, czy hipogryfem.

Poznanie siebie jest kluczowym procesem w tej przygodzie, 
którą zwiemy życiem. Dopóki nie odpowiemy sobie na pyta-
nie, dlaczego wykonujemy takie, a nie inne ruchy, będziemy 
bać się przegranej i łudzić się, że wygrana przyniesie nam 
szczęście. Nie przyniesie. Jeśli istnieje w nas niezaspokojona 
potrzeba miłości, nie zalepimy tej dziury podziwem ze strony 
innych ludzi. Tak, podziw, uznanie i inne tego typu doznania 
zapewnią nam mnóstwo przyjemnych emocji, ale od spodu 
i tak będzie do nas pukać pustka. Żeby ją zagłuszyć, możemy 
korzystać z całego arsenału zagłuszaczy, które oferuje nam 
świat. Wszystkie eliksiry rymujące się ze słowami prima bale-
rina bywają dla niektórych szczególnie atrakcyjne. I okrutnie 
złudne. Być może to dlatego niejednego amerykańskiego cele-
brytę znaleziono martwego w swoich apartamentach. Sukces 

– był. Pustka – pukała. Zagłuszyć – trzeba było. Organizm  
– nie wytrzymał.

Skuteczne zagłuszacze można też znaleźć w świecie fitness 
i siłowni. Żeby było jasne: dbanie o ciało to szlachetna aktyw-
ność. Odkryli to już starożytni. Problem polega na tym, że 
w dzisiejszych czasach, kiedy mamy kłopoty z miłością, bli-
skością, czułością, obecnością, dbanie o ciało często jest po-
dyktowane nadzieją na zaspokojenie tych wszystkich potrzeb. 
Zgodnie z hasłem płynącym z twórczości wybitnej psycholoż-
ki XX wieku, Karen Horney: Nie chcesz mnie kochać? Musisz 
mnie podziwiać. 

Nie zapomnę swojego znajomego, który zamiast poracho-
wać się z przeszłością, zwłaszcza z relacją z ojcem, zamknął 
ją głęboko w sobie i oddał się kształtowaniu sylwetki. Stało się 
to jego obsesją. Skupił się na wynikach. Nie chciał zderzyć się 
z tym, co siedziało w nim głęboko: z ciągłą nieuświadomioną 
próbą udowodnienia ojcu, że zasługuje na miłość. 

Dla mnie samego siłownia stała się szybko polem badaw-
czym, dżunglą, do której wyruszałem jako etnograf i gdzie 
prowadziłem obserwacje uczestniczące. Pamiętam na przy-
kład chłopaka, który w szatni opowiadał koledze, jakie ma 
wyrzuty sumienia po zjedzeniu loda waniliowego. Pamiętam 
kolesia, który wyglądał jak jeden z greckich bogów, a przy-
chodził do trenera i pytał, czy jeśli zjadł wczoraj batonik, to 
cała praca nad sylwetką pójdzie na marne. Pamiętam wpis 
na Facebooku: „Zrealizowałem wszystkie swoje cele na si-
łowni, ale moje życie wcale nie jest teraz lepsze. Wręcz prze-
ciwnie, jest do dupy”. Ten ktoś zapewne nie dość, że coraz 
bardziej zdawał sobie sprawę z pustki i uświadamiał, że ide-
alne ciało nie zaspokoi jego głębszych potrzeb (na przykład 
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potrzeby miłości), to jeszcze musiał się mieć na baczności, 
żeby nie stracić upragnionej sylwetki. Naprawdę dbanie 
o ciało jest jedną z najpiękniejszych rzeczy na świecie. Jed-
nak bez rozumienia, dlaczego to się robi, bez przyjrzenia 
się swoim nieświadomym motywacjom, jest iluzją jak każ-
da inna, i może uczynić całokształt naszego życia… ciało-
kształtem. W genialnej książce Ile ważą emocje Małgorzaty 
Kuberskiej-Kędzierskiej, pokazującej psychologiczne przy-
czyny tego, dlaczego wiele osób przez całe lata zmaga się 
z niemożnością schudnięcia, na samym początku w postaci 
motta pojawiają się słowa wybitnego psychoanalityka, Carla 
G. Junga. „Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, 
będzie ono kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał 
to przeznaczeniem”. Wiele osób tak żyje, nie mając nawet 
pojęcia o tym, że gra w jakąś nieświadomą grę własnej psy-
chiki, że realizuje jakiś ukryty scenariusz. Może kogoś nie 
martwi ani ten ciałokształt, ani ukryty scenariusz. Problem 
jest tylko taki, że mają one swoją cenę. Dostajemy bowiem 
wypłatę w postaci ciągłego poczucia niedosytu i kryjącej się 
za jego zasłoną pustki.

Mnóstwo osób marzy o sławie, nazywanej dla niepoznaki 
fejmem. Tym wszystkim osobom chciałbym przypomnieć, co 
mówił Jok, ojciec Włóczykija z Muminków: „Nie myślę, żeby 
było przyjemnie być sławnym (...) Może na początku, ale po-
tem to się wydaje całkiem normalne, a w końcu już tylko mdli 
od tego. Jak od jazdy na karuzeli”. Ile osób marzy o wygraniu 
miliona w totka, ale czy te osoby zdają sobie sprawę, że życie 
po wygranej często zmienia się diametralnie, i to niekoniecz-
nie na lepsze? (Serio, są badania na ten temat!).

Myślę, że nie znajdę lepszego podsumowania niż to, co 
wykuto na świątyni Apollina w Delfach. To, co jest uznawa-
ne jednocześnie przez mądrość ludów świata i psychologię za 
najważniejszy cel stojący przed każdym człowiekiem. „Poznaj 
samego siebie”. 



   Nauczycielki i Nauczycieli poszukujących 

dodatkowych inspiracji do ciekawych i war-

tościowych zajęć z młodzieżą zachęcamy do 

odwiedzenia strony Autora: szkolastaronia.pl. 

Polecamy również grupę „Szkoła bohaterek  

i bohaterów” na Facebooku: 

  szkolabohaterekibohaterow

   Jeśli są Państwo zainteresowani nabyciem 

większej liczby egzemplarzy książki  

„Szkoła bohaterek i bohaterów”,  

 zapraszamy do kontaktu z działem handlowym 

Wydawnictwa Agora:  

kulturalnysklep@agora.pl,  

tel. 22 555 44 00

“Szkoła bohaterek i bohaterów,  
czyli jak radzić sobie z życiem”

Przemek Staroń 
il. Marta Ruszkowska 
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