
jälkeen. Eisneria pidettiin tuolloin Holly-
woodin kultasormena ja laajalevikkiset 
lehdet kirjoittivat häntä ylistäviä artikke-
leita. Paramountin jälkeen oli Walt Disney 
Companyn vuoro. Paikallaan polkenut 
perheyritys lähti jälleen lentoon uusilla 
elokuvahiteillä, suosituilla piirretyillä 
ja klassikkopiirrettyjen videomyynnillä 
(2). Seuraava mega-hanke, Pariisin Euro 
Disney olikin fiasko. Eisner alkoi syyttää 
työtovereitaan ja erotti heitä yksi toisensa 
jälkeen Disney-yhtiön päätyessä jälleen al-
hoon, jota seurasi potkut toimitusjohtajan 
pallilta. Nothing fails like success!

Robert Greene kuvaa kirjassaan (3), mi-
ten ongelmien ytimessä oli vaikeus välttyä 
uskomasta olevansa todella ”kultasormi”. 
Eisner tuli toimitusjohtajaksi sattumalta 
aikana, jolloin kotivideot olivat lyömässä 
itsensä läpi ja hän oli löytänyt Disneyn 
arkistoista klassikkopiirrettyjen alkupe-
räiskopiot. Paisuva minäkuva jätti muut 
menestystekijät varjoon. Hän kuuroutui 
kritiikille ja toimintaa ohjasi enemmän 
käsitys itsestä taikurina kuin ulkoiseen 
todellisuuteen pohjaava oma harkinta. 
Menestyjän vaarana on sekoittaa sattu-
ma ja hyvä onni omaan kyvykkyyteen. 
Henkilö alkaa lisääntyvästi uskoa olevansa 
itse kaikkein tärkein osatekijä ja siten 
ansaitsevansa kaiken tai suurimman osan 
kiitoksesta.

Kun koeasetelmassa manipuloitiin 
henkilöiden omaa käsitystä sosiaalisesta 
asemastaan, he alkoivat toimia vähemmän 
anteliaasti silloin, kun käsitys omasta ase-
masta muuttui parempaan suuntaan. Piff 
ja Keltner havaitsivat myös, että hallinnan 
kokemuksen aste liittyy vahvasti siihen, se-
littääkö toimintaansa kontekstilähtöisesti 
vai sisäisten ominaisuuksiensa kautta. Mitä 
paremmassa asemassa ja vakaammissa 

olosuhteissa elät tai paremmin menestyt, 
sitä todennäköisemmin selität tilaasi sisäi-
sistä kyvyistäsi lähtien. Hallinnan tunteesi 
on parempi ja alat aliarvioida hyvän onnen 
ja sattuman osuutta (3, 4). Vaurastuminen 
ja menestys voi siten oikeasti rapauttaa 
ihmistä moraalisena toimijana. Vaatimat-
tomuuden vaaliminen näyttääkin olevan 
pysyvässä ja itseä vahingoittamattomassa 
menestyksessä kunnianhimoa tärkeämpi 
taito.

Länsimainen ihmiskäsitys on atomis-
tinen ja tekee yksilöä koskevia oletuksia 
vinoutuvasti. Sisäisillä piirteillä ja myötä-
syntyisillä ominaisuuksilla on merkityksen-
sä, mutta konteksti vaikuttaa huomatta-
vasti ihmisten toimintaan ja uskomuksiin. 
Olemme parviajatteluolentoja enemmän 
kuin haluaisimme uskoa, riippuvaisia 
toisistamme (5). Olemme isojen haastei-
den edessä vanhusten hoidon kasvavasta 
taakasta aina ilmaston lämpenemiseen. 
Länsimaisen individualismin tulee uudis-
tua, jotta selviämme näistä. Ihminen ei ole 
atomi.
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Menestys saattaa olla yksilön 
moraaliselle luonteelle hankala 
uhkatekijä riippumatta siitä, onko 

taiteilija, tutkija tai liikemies. Huomat-
tavasti kohonnut omanarvontunto voi 
olla aikuisuudessa menestyksen varjossa 
hankittu pysyväisluontoinen haitta, josta 
muut ja lopulta asianomainen itse joutu-
vat kärsimään. 

Yläluokkaan kuuluvilla ihmisillä on 
alempia sosiaaliluokkia suurempi toden-
näköisyys liikennerikkomuksille. Luksusau-
tolla ajava kiilaa todennäköisemmin toisen 
ajajan eteen eikä anna tietä jalankulkijalle. 
Yläluokkaan kuuluva tekee epäeettisiä 
päätöksiä ja käyttäytyy työssään epäeet-
tisesti alaluokkaa edustavaan verrattuna 
(1). Toisaalta antisosiaalinen persoonalli-
suushäiriö kasaantuu selvästi mataliin tu-
loluokkiin ja piittaamaton toiminta on sen 
keskeinen piirre. Määrittelemmekö asioita 
yläluokalle soveltuvasti vai voisiko olla 
kyse eri ilmiöistä? Toki psykopatiaa esiin-
tyy myös menestyjissä, mutta silloinkin se 
on pitkäaikaisena piirteenä harvinaista.

Michael Eisner eteni kunnianhimoisena 
nopeasti urallaan ABC-televisioyhtiössä, 
kunnes alamaissa rämpinyt Paramount 
-elokuvayhtiö rekrytoi hänet toimitusjoh-
tajakseen. Hänen johdollaan yhtiö alkoi 
tuottaa pienehkön budjetin superhittejä, 
kuten Saturday Night Fever, yksi toisensa 
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