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Абразивната личност

Не всеки, който се издига бързо в компанията и има добри ана-
литични умения и много енергия, е от типа „абразивна личност“,
нито всички абразивни хора заемат високи нива в мениджмънта. Но
когато тези две неща се обединят в една личност, висшето ръково-
дство се сблъсква с реален проблем. Проблемът е как да се задържи
човекът с изключителен талант на позиция, в която ще е най-поле-
зен, и същевременно да не се пожертват чувствата и аспирациите
на хората, работещи със и за този човек. Според автора мениджъ-
рите могат да се справят с тази дилема, като помогнат на абразив-
ните си подчинени да разберат негативните страни на своята лич-
ност. Този метод отнема време и изисква търпение, но е единстве-
ният начин ръководството да запази тези хора за организацията. 

Президентът на корпорацията погледна през прозореца на
офиса си разположен в един от небостъргачите. По дълбоките
бръчки, набраздили челото му личеше, че е ядосан и объркан.
Пръстите му барабаняха по облегалката на стола със скорост, ко-
ято разкриваше, че е напрегнат. Другият мениджър в стаята гле-
даше с очакване. Всеки от тях се бе изказал и бе стигнал до сво-
ето заключение по проблема.

Проблемът се казваше Дарел Сандстрьом, вицепрезидент на
едно от основните подразделения на компанията. Сандстрьом бе-
ше един от онези рядко срещани млади хора, които се възкачват
на поста вицепрезидент на възраст, когато повечето от техните
връстници са все още на ниските нива на мениджмънта. „Той е
много чевръст и умен“, казваха колегите му, „но бъдете нащрек,



защото постоянно тлее. Да не се опарите, когато мине край вас.“
И точно тук беше проблемът.

Несъмнено Сандстрьом се беше устремил към върха. Други-
те вече му „дишаха прахта“. За него казваха, че се „самозадей-
ства“. Дайте му сериозен проблем, като изоставащ отдел напри-
мер, и той ще се справи с него преди да разберете какво става.
Той бе мениджър, който бързо се заема, безпогрешно стига до
сърцевината на проблема, предприема стъпки за преодоляването
му, прокарва си пътя през корпорацията и я реорганизира, за да
свърши работа. Всичко това е добре. Но за жалост нещата не
спират дотук.

На дискусии и срещи с колегите Сандстрьом задаваше остри
въпроси и правеше язвителни коментари. Той откровено пренеб-
регваше многословните обяснения на колегите си, като ги караше
да се страхуват да излагат мислите си в негово присъствие. Чес-
то мнението му надделяваше на срещи заради убедителността на
аргументите и майсторските презентации, но също толкова често
онези, които трябваше да си направят заключения от протичане-
то на срещите, не го правеха.

На срещи с висшестоящите неговите въпроси бяха подходя-
щи, заключенията правилни и сериозните му знания важни при
разглеждане на проблемите. Но той предизвикваше висшестоя-
щите, показвайки всячески нетърпението си, когато се разглежда-
ха въпроси, които смяташе за неподходящи или елементарни. Не
желаеше да прави компромиси. Сандстрьом беше интелектуален
терорист и не уважаваше колегите, които не споделят неговото
мнение.

От подчинените му също имаше оплаквания. Някои роптаеха
срещу командаджийския му стил. Наплашени от неговия гняв, те
се изказваха на срещи само когато е безопасно. Те знаеха, че той
не търпи посредствеността и се стремяха да постигнат съвърше-
нството, което той изисква от тях. Когато той кажеше, че работа-
та е свършена добре, знаеше се, че са спечелили одобрението му,
въпреки че мнозина се съмняваха той да мисли така.

Срещите с него не се отличаваха с висок градус на настрое-
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нието, на практика той нямаше особено чувство за хумор. На
голф игрището и на тенис корта той също не проявяваше капчи-
ца хумор и мислеше единствено как да спечели. Играеше така, ка-
то че ли работи.

И ето сега президентският пост на неговото подразделение е
свободен и ръководството на корпорацията е изправено пред ди-
лема. Да издигнат Сандстрьом значи да циментират на по-отго-
ворна позиция онзи, който за мнозина от тях е като комбинация
от Моше Даян*, Генерал Джордж Патън**, Адмирал Хайман Ри-
коувър*. Сандстрьом ще върши работа, няма съмнение. Но на
каква цена? Може ли корпорацията да си го позволи? Ако Санд-
стрьом не получеше поста, той вероятно щеше да напусне. Ком-
панията не можеше да си позволи това, защото резултатите, кои-
то постигаше неговият отдел, бяха твърде важни за нея.

Мненията около масата се разделиха. Някои настояваха,
„Уволни го сега“; „Рано или късно ще трябва да го направиш“.
Други твърдяха, „Бъди внимателен с него; ако го нараниш, ще го
загубиш.“ „Той ще улегне с годините“. Трети коментираха: „Ко-
гато стане президент, ще се успокои“. Имаше и такива, които каз-
ваха, „Какво значение има? Той върши работа“. Президентът на
корпорацията се изправи пред следната дилема; Сандстрьом не
можеше да бъде нито повишен, нито уволнен. Нито една от опци-
ите не му предоставяше избор.
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*Моше Даян (1915 – 1981) – бивш министър на отбраната и на външните
работи в няколко правителства на Израел; политик с изключително успешна
кариера, който е знаел цената си, прословут със стратегическите си умения, с
крайните си позиции и с липсата на скромност. (Бел.ред.)

**Генерал Джордж Патън (1885 – 1945) – талантлив командир на танкови
войски в двете световни войни, ползвал се с огромното уважение на
подчинените си; смятан за най-агресивния и решителен американски генерал;
колоритен, силен и харизматичен лидер, автор на афоризми, той е бил
ненавиждан от мнозина, боготворен от други и разбран от малцина. (Бел.ред.)

***Адмирал Хаймън (Хаим) Рикоувър (1900 – 1986) – бащата на американския
атомен подводен флот, в който прослужва 64 години; човек с нестандартни
способности, разностранни интереси (особено към проблемите на
образованието) и изключителна решимост и умения да преодолява препятствия
в името на целта. (Бел.ред.)



Дарел Сандстрьом символизира хората, които объркват, от-
чайват, разстройват и тормозят другите в организацията – той е
от т.нар. абразивни личности. Мъже и жени с високи, понякога
блестящи постижения, които държат изключително на своето и
презират всички останали, са напаст за своите шефове, подчине-
ни и колеги.

В дългосрочен план те са заплаха и за самите себе си; кога-
то се провалят, техният неуспех се дължи тъкмо на абразивната
им личност. Заради блестящите им успехи техните шефове често
полагат усилия да им помогнат да „се очовечат“. На практика
висшите мениджъри насочват хората с абразивна личност към
психолози, психиатри и програми за подобряване на човешките
отношения, за да ги спасят. В тази статия аз описвам абразивна-
та личност, проследявам нейния произход и предлагам на ме-
ниджърите как да помогнат на такива хора.

Профилът

Също като таралежа от семейство Hystricidae абразивната
личност има естествена склонност да се заяжда с другите, да ги
дразни и наранява. Но тази склонност замаскира отчаяние, което
е по-лошо от това на пострадалите и произтича от нуждата да бъ-
деш перфектен. (Повече за това как нуждата да си перфектен ка-
ра човека да се отчуждава и да предизвиква стрес у околните,
вижте бележките в края на статията.) Човекът, който се превръ-
ща в Дарел Сандстрьом, не е просто някой, който търси съвър-
шенството. Той има и други характеристики, които, съчетани с
тази нужда, формират поведение, което другите намират за отв-
ратително. 

Такъв човек обикновено е изключително интелигентен.
Стремейки се към съвършенство, точност и завършеност, той е
много взискателен към себе си и на него може да се разчита в ра-
ботата. Трудно му е да се опре на другите, които няма да напра-
вят необходимото според неговите изисквания, навреме или с
изисканата точност. Той среща трудности да делегира вземането
на решения. Тази усърдност, независимо колко е добра за компа-
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нията, буквално „изстисква“ другите, и те чувстват, че не могат
да се съревновават в същата лига.

Такъв човек често е остро аналитичен и открива бързо сър-
цевината на проблема, но непрекъснато гони успеха – той е
нетърпелив към онези, които не могат да мислят толкова бързо и
да се изразяват толкова прямо. Така неговият капацитет за анали-
зиране не съвпада с качествата на лидер, който търси да извлече
отговор на проблемите.

Той е често гениален и полезен за хората, които, обаче, не
ръководи. Въпреки това, което казва, той обикновено не поддър-
жа добри отношения с хората, които от своя страна се чувстват
неадекватни, сравнявайки се с него. Освен това яростното съпер-
ничество с другите кара абразивната личност да им подбива це-
ната, даже и да не съзнава, че го прави.

Когато състезателният инстинкт затъмнява преценката є, аб-
разивната личност повдига въпроси, по които другите с неохота
говорят, и става изкупителна жертва на собствената си прямота.
В групата тя доминира над другите, като третира всички различия
като удобно предизвикателство за повдигне на дебат, в чийто ход
отново да демонстрира своето превъзходство. Доминирайки над
своите подчинени, нашият мениджър не се свени да раболепничи
пред началниците си. Ако обаче се чувства изключително компе-
тентен, той се опитва да вземе връх и над тях.

Въпреки че често е във въображаемо преследване на по-го-
леми постижения, за което постоянно получава признание, абра-
зивният мениджър може умело да остави шефовете си и околни-
те с чувството, че нямат принос към задачата или проекта. Той
действа толкова бързо и мащабно, че даже когато има добри
идеи, шефовете му отказват да работят с него, защото смятат, че
ако те напреднат с инч, подчиненият им ще напредне с миля.
Шефът мисли, че не може да настигне, да спре или да защити се-
бе си, колегите или висшето ръководство от вълните, които ще се
надигнат и може да отнесат всички.

Веднъж възпряна от своя шеф, абразивната личност остава с
чувството, че е измамена, че усилията є са напразни. Сметнал, че
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към него са се отнесли несправедливо, той беснее, защото е тряб-
вало да направи нещо, което е завършило безславно. Изводът му
е, че е наказан, защото другите са завистливи, враждебно настро-
ени и не искат да предприемат нищо ново. Той вижда своя шеф
като обект, който трябва да бъде надхитрен, а не като някой, кой-
то трябва да бъде спечелен за успеха на проекта. В неговата по-
литика няма място за чувствителност към другите, а и често не-
обходимостта от такава чувствителност директно се отхвърля.

Въпреки че в очите на другите абразивната личност е надута
и емоционално студена, тя изпитва засилен емоционален интерес
към себе си. Потребността да се чувства изключителен го под-
тиква да действа като привилегирована личност, на която като че
ли наистина е позволено да бъде различна.

Понякога нашият герой вижда другите като средство за само-
изтъкване и развитие на собствената личност, а не като напълно
развити, уникални възрастни хора със свои желания и амбиции.
За да напомпа поначало ниското си самочувствие, той се бори за
внимание, любов и аплодисменти. В същото време очаква от дру-
гите да приемат неговата дума, решение или логика просто защо-
то са негови. Когато тези очаквания не се оправдаят, той побес-
нява.

За такъв човек самоконтролът е много важен, защото това е
и контрол върху другите, който при възможност става тотален.
Така той свръхорганизира и се справя с недостатъците на други-
те, чрез свръхконтрол. За него загубата на малко контрол означа-
ва загуба на целия контрол. За да избегне това, той става суров и
безкомпромисен, възприемайки компромиса, като отстъпление
пред лошата работа. Той, следователно, няма желание да прави
компромиси в организационната политика. Тази липса на гъвка-
вост е особено очевидна при работа с абстрактните ценности, ко-
ито за него придобиват конкретен характер.

Контролът го прави винаги безгрешен и самоуверен в очите
на другите – за разлика от онези, които не са толкова уверени в
това, което правят или в яснотата на проблема, и се чувстват не
намясто.
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Абразивната личност, която изглежда, че има енциклопедич-
ни познания, е често начетена, с добро академично образование
и се стреми към още по-добро такова. Докато подчинените и ко-
легите се стремят да отговорят на високите изисквания и някои
постигат изключителни резултати, други се отказват, особено ако
този тип мениджъри ги отчайва. Така легендарният Винс Ломбар-
ди* донесе на „Грийн Бей Паркърс“ голям успех, но всички него-
ви членове признавайки, че той е ключът към успеха, същевре-
менно се чувстваха по-некомпетентни и неадекватни на неговия
фон. Когато такъв човек почине или напусне организацията, слу-
жителите, които остават, се деморализират, защото нямат само-
чувствие. Обикновено те усещат, че не могат да се сравняват с
него.

Ако са принудени да се пенсионират, абразивните личности
срещат трудности. Ако не са принудени да се пенсионират, те се
държат до самия край и с възрастта преценката им обикновено
отслабва. Според тях те нямат нужда да се адаптират към хора и
обстоятелства или да променят начина си на работа. Така този
тип ръководители стават все по-тангенциални към основните
удари на бизнеса. В случай че са предприемачи, те често разру-
шават организацията, вследствие на несъзнателно усилие да не
оставят собствената си рожба в чужди ръце. Като стана дума за
това, Дж. Едгар Хувър е такъв случай на човек, който почти уни-
щожи репутацията на ФБР по горната причина.

Разрешаването на дилемата

Ако вие имате подчинен, който отговаря на описания про-
фил, какво ще направите? Стъпките за поправяне на нещата се
предприемат постепенно и се изисква търпението на всички.
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*Винс Ломбарди (1913 – 1970) – треньор по ръгби, известен освен с победите,
и с мисълта „Победата не е всичко, тя е единственото“. (Бел.ред.)



Техники на първия етап

Описаните по-долу действия са подходящи при всички слу-
жители, създаващи проблема с поведението си, но те са изключи-
телно ефективни, когато отваряте очите на абразивната личност
за последиците от поведението є.

 Приемете психологическата аксиома, че всеки човек дава
най-доброто от себе си. Ако разберете, че абразивното,
провокативно поведение се дължи на изключително уяз-
вим характер, на глад за любов и на стремеж да се устано-
ви контакт, няма да се ядосвате. Инициирайте чести диску-
сии с този човек.

 По време на тези дискусии споделете своите наблюдения
върху въпросното абразивно поведение, но без да крити-
кувате. Описвайте това, което виждате, най вече проявите
на коварство или лукавост, на които хората реагират авто-
матично. Попитайте го как смята, че се чувстват другите,
когато той прави онова, което описвате. Как според него
ще реагират те? Постига ли искания резултат? Ако не, как-
во трябва да се направи, за да бъде постигнат? Как биха ре-
агирали самият той (или тя), ако някой друг каже или нап-
рави същото?

 Покажете, че приемате стремежа към постижения и че ис-
кате да помогнете. Изтъкнете обаче, че ако иска да успее в
компанията, трябва да внимава с другите и че това поведе-
ние е решаващо за бъдещето му. Уверете го, че по пътя си
всеки може да претърпи поражение и да изпита разочаро-
вание.

 Провокативното поведение в края на краищата ви дразни,
затова, от една страна, избягвайте да му отвръщате, а от
друга, не се чувствайте отговорни за това. Обяснете му, че
макар да разбирате неговата нужда да е винаги на висота,
той ви е ядосал, и че другите, с които работи, се чувстват
по същия начин. Кажете му, че сте раздразнени и ядосани
от враждебната, депресираща и контролираща тактика.
Накрая подчертайте, че всички сме хора, и че той също не
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е по-различен. Накарайте го да разбере колко често си поз-
волява да се държи по този начин.

 Ако той се държи предизвикателно, философства, защита-
ва се или оспорва вашите наблюдения, обвинявайки ви във
враждебност, не контраатакувайте. И кажете, че не желае-
те да спорите. Просто споделете своите наблюдения за то-
ва какво прави и недоразбира в момента. Продължавайте
да говорите за целта му – иска ли наистина да я постигне,
или не?

 Ако вашите отношения са добри, попитайте го защо се за-
щитава или напада в ситуация, която не е битка. Посочете,
че е едно проблемът да се разглежда критически, а е съв-
сем друго той да се превръща в спор, който завършва с по-
бедители и губещи.

 Повтаряйте този процес отново и отново, изтъквайки зас-
лугите, с които той може да се гордее. Обяснете, че целите
се постигат стъпка по стъпка, че компромисът не е нещо
лошо, че принципът „всичко или нищо“ обикновено води
до разочарование и че съвършенство не може да има.

Талантът може да се спаси, ако мениджърите предприемат
тези стъпки спрямо абразивния си подчинен. Разбира се, някои
хора са по-малко абразивни от други и могат да променят своето
поведение сами, преодолявайки абразивните черти на своя харак-
тер. Спрямо онези, които не могат да го направят сами, трябва да
се предприемат по-драстични мерки.
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