
 
Но, време е да се върнем пак на нашия канцеларски Ра-

стиняк – бързо издигащ се шеф! Сред изброените атрибути 
на властта за него все пак най-важни са телефоните. Има 
два: вътрешен и директен. От момента, когато се сдобие с 
тях, до извоюване право на секретарка, го дели само крачка, 
която много от прибързаните шефове не успяват да напра-
вят. Прекалено бързат да станат могъщи, а в тази припря-
ност обикновено се крие зародишът на бъдещия крах. Оне-
зи, по-хитрите, ще изискат от ръководството на ведомството 
машинописка под претекст, че имат много материали за 
преписване. Така с един куршум удрят два заека: показват 
на Ръководството, че са претоварени, като в същото време 
увеличават отдела си. Отначало машинописката наистина 
ще преписва непонятните текстове на своя шеф, но колкото 
повече се уталожват нещата, тя ще пише все по-малко, а все 
повече ще осигурява телефонни разговори, ще носи кафе, 
ще запазва билети за спални вагони, ще води протоколи – 
всичко това – докато постепенно не се превърне в секретар-
ка, а мястото й не се узакони и в организационната схема на 
учреждението. Засега това е един от най-незабележимите и 
най-безопасни начини човек да си осигури секретарка, без 
да предизвика възмущението на останалите потенциални 
властници. Когато останалите шефове от неговия ранг (оне-
зи без секретарки) забележат, че довчерашният им колега 
няма вече машинописка, а завеждащ бюро с две секретарки 
и две машинописки, ще бъде твърде късно да се възмуща-
ват. Той е вече далеч извън обсега на тяхната сила. Остава 
значи само да го одумват по коридорите, а и това не е безо-
бидна форма на съпротива. 

Освен общоприетия костюм за преуспяващия служител 
(сив, с небиеща на очи вратовръзка, колкото се може по-



малко детайли, които могат да издадат болните му амби-
ции), новият шеф трябва да спазва точно определен стил на 
поведение. На събранията този тип хора говорят сдържано и 
тихо, с едва забележимо отваряне на устата. По този начин 
се постигат две неща: първо, въдворява се абсолютна тиши-
на, с която си придават по-голяма важност, и второ, всички 
присъстващи трябва да се наведат към говорещия, за да го 
чуят по-добре, което безспорно ги поставя в подчинено по-
ложение. Същото правило важи и за телефонирането: да се 
говори колкото се може по-тихо, та събеседникът от другата 
страна на линията да напряга до крайност слуха си; да се 
правят колкото е възможно по-продължителни психологи-
чески паузи, на които особите с по-лабилна нервна система 
не издържат дълго и изпълват тази непредвидена празнина с 
прибързано дрънкане, грешка, пресилена любезност или 
просто дърдорене, което ще ги разкрие в нова светлина. 

Забелязал съм също, че у нас шефовете непременно са 
колкото се може по-сериозни, говорят колкото се може по-
малко и колкото се може по-малко се смеят, усмихват, а не 
дай си боже да се кискат... Когато разговаря със служител, 
който със сигурност е по-умен и образован от него, един 
издигнал се шеф никога няма да го покани да седне, докато 
чака за подпис на някакъв документ. Нека стои прав! Кол-
кото по-дълго стои, ще се смали и ще омекне. През това 
време, сериозен и намръщен, шефът преглежда материала с 
отворена автоматична писалка в ръка. От време на време 
подхвърля по някой неопределен въпрос, за да не издаде 
своето невежество. 

"Какво е това?" 
Необходимо е специалистът да бъде оставен да обясня-

ва и така все повече да се оплита в оправдания, защото не е 
уверен в себе си. Подходящ е и въпросът-констатация: "Тук 



не се вижда нашият човек!" – който прави впечатление, че 
шефът е поставен да защитава интересите на "нашия човек" 
от всевъзможни интелектуални диверсии на подчинените 
му. За щастие на много шефове, служителите никога не от-
говарят на въпроса с въпрос, а започват да се измъкват, кое-
то се в очаква от тях. 

 
 


