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Rozdzia� 5.

Musisz wiedzie�,

kiedy post�powa� �le

— agresja
ZAWSZE ZNAJDZIESZ SI� W�RÓD OSÓB AGRESYWNYCH I PA-

SYWNO-AGRESYWNYCH, KTÓRE B�D� CI� CHCIA�Y W JAKI�

SPOSÓB SKRZYWDZI�. MUSISZ PRZEZWYCI��Y� STRACH, JAKI

CI� MO�E OGARNIA� NA MY�L O KONFRONTACJI Z LUD�MI, BO

W PRZECIWNYM RAZIE B�DZIE CI BARDZO CI��KO ZAZNACZY�

W�ASNE STANOWISKO W OBLICZU BARDZIEJ PRZEBIEG�YCH

I BEZWZGL�DNYCH OSÓB. MUSISZ SI� DOWIEDZIE�, KIEDY

I JAK BY� TYM Z�YM, ZANIM B�DZIE ZA PÓ�NO — JAK W ODPO-

WIEDNICH MOMENTACH OSZUKIWA�, MANIPULOWA� I OTWAR-

CIE U�YWA� SI�Y. GDY W GR� WCHODZI INTERES W�ASNY,

KA�DY NAGINA SWOJE ZASADY MORALNE — TRZEBA TO TYLKO

ROBI� BARDZIEJ �WIADOMIE I SKUTECZNIE.
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Dilerski podst�p

W ka�dej chwili do
wiadczenie i pod
wiadomo
� pod-

powiadaj	 dilerowi, �e je
li si� zrelaksuje, je
li sobie

odpu
ci, wszystkie wyg�odnia�e i niespokojne lisy,

hieny, wilki i s�py, w
ród których �yje, rzuc	 si� na

niego bez chwili wahania.

— Malcolm X

Latem 1994 roku Curtis Jackson wróci� do Southside Queens
po odsiadce w zak�adzie resocjalizacyjnym dla przest�pców nar-
kotykowych. Ku jego zaskoczeniu, w ci�gu roku jego nieobecno-
�ci dilerka uleg�a dramatycznym zmianom. Na ulicach jeszcze
nigdy nie by�o tylu handlarzy, którzy usi�owali dorobi� si� na
sprzeda�y cracku. Dilerzy mieli do�� za�artej rywalizacji i prze-
mocy ostatnich o�miu lat i zorganizowali si� w system, w ramach
którego ka�dy mia� do dyspozycji jedn� czy dwie ulice; narko-
mani przychodzili do nich i szybko za�atwiali spraw�. By� to
uk�ad �atwy i przewidywalny dla wszystkich. Nie trzeba by�o wal-
czy�, nikogo si� pozbywa�, ani nawet si� przemieszcza�.

Kiedy Curtis rozpu�ci� wiadomo��, �e chce znów skrzykn��
swoj� star� ekip� i zacz�� od nowa w punkcie, w którym wszystko
zostawi�, id�c do zak�adu, spotka� si� z podejrzliwo�ci� i otwart�
wrogo�ci�. Jego dilerskie ambicje mog�y zniszczy� stworzony
przez handlarzy uk�ad. Curtis czu�, �e go zabij�, zanim zd��y
cokolwiek zrobi�, byle tylko zachowa� nowy porz�dek.

Przysz�o�� nagle rysowa�a si� przygn�biaj�co i ponuro. Par�
miesi�cy wcze�niej Curtis postanowi� wyrwa� si� jako� z dilerki,
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ale jego plan zale�a� od tego, czy uda mu si� zarobi� troch� pie-
ni�dzy i zaoszcz�dzi� wystarczaj�co du�o, �eby móc przej�� do
bran�y muzycznej. Je�li wejdzie w system z jedn� miejscówk�,
nigdy nie zarobi wystarczaj�co du�o. Minie kilka lat, a jemu coraz
trudniej b�dzie si� wydosta�. Ale je�li spróbuje zagarn�� wi�kszy
teren i szybko si� dorobi�, w�ród znajomych dilerów znajdzie
kilku sprzymierze�ców i bardzo wielu wrogów. Handlarzom nie
op�aca�o si� dopu�ci� do tego, �eby Curtis poszerzy� swój biznes.

Im d�u�ej rozmy�la� nad t� sytuacj�, tym wi�ksza ogarnia�a go
w�ciek�o��. Mia� wra�enie, �e ludzie z ka�dej strony rzucali mu
k�ody pod nogi, podcinali skrzyd�a albo mówili, co ma robi�.
Udawali, �e usi�uj� zachowa� porz�dek, ale tak naprawd� sami
chcieli zdoby� w�adz� i utrzyma� j� w swoich r�kach. Z jego
do�wiadczenia wynika�o, �e kiedy chcia� co� osi�gn�� w �yciu, nie
móg� sobie pozwoli� na to, �eby by� mi�ym i uleg�ym; musia�
by� aktywny i silny. To normalne, �e czu� si� troch� sp�oszony, bo
dopiero co wyszed� z wi�zienia i chcia� wróci� do starego �ycia,
ale tak naprawd� musia� si� ba� tego, �e utknie na dobre w roli
ulicznego dilera i �e zacznie mu ona wystarcza�. To by� odpo-
wiedni czas, �eby pój�� w agresj� i z�o��, i rozwali� system, który
istnia� tylko po to, �eby t�amsi� takich ludzi jak on.

Przypomnia� sobie wielkich handlarzy, których zna� w okolicy.
Jedn� z ich najbardziej skutecznych strategii by� „podst�p”, waria-
cja na temat starej sztuczki z przyn�t� i zamian�. Podstawiasz
ludziom co� dramatycznego i przejmuj�cego, a kiedy przestaj�
zwraca� na Ciebie uwag�, bierzesz, co chcesz. Widzia� t� strategi�
w dzia�aniu niejeden raz, a kiedy si� nad ni� zastanawia�, znalaz�
materia� na idealn� przyn�t�.
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W zak�adzie resocjalizacyjnym zaprzyja	ni� si� z przywódc�
brookly�skiego gangu, specjalizuj�cego si� w napadach z broni�
w r�ku. Gang s�yn�� ze swojej operatywno�ci i budzi� postrach.
Podst�p Curtisa mia� polega� na tym, �e ucichnie na kilka tygo-
dni, b�dzie pracowa� na swojej ulicy jak ka�dy inny i b�dzie uda-
wa�, �e pogodzi� si� z systemem. Pó	niej w tajemnicy poprosi
zaprzyja	nionych bandziorów, �eby obrobili wszystkich dilerów
w okolicy — w tym samego Curtisa — kradn�c im bi�uteri�, pie-
ni�dze i narkotyki. W ci�gu kilku tygodni mieli kilkakrotnie zro-
bi� nalot na okolic�. Umowa by�a taka, �e oni zatrzymuj� pie-
ni�dze i bi�uteri�, a Curtis dostaje narkotyki. Nikt nie b�dzie
podejrzewa�, �e sam by� w to zamieszany.

W ci�gu nast�pnych tygodni przygl�da� si� z rozbawieniem,
jak nag�e pojawienie si� gangsterów w okolicy wywo�a�o panik�
w�ród dilerów, w�ród których byli te� przyjaciele Curtisa. Uda-
wa�, �e podziela ich przera�enie. Z brookly�skimi gangsterami
lepiej by�o nie zadziera�. Niemal z dnia na dzie� �ycie dilerów
uleg�o zmianie: musieli teraz nosi� przy sobie bro�, a to stwarza�o
nowe problemy. Wsz�dzie roi�o si� od policji, która robi�a wyryw-
kowe kontrole, a da� si� z�apa� z broni� równa�o si� sporej
odsiadce w wi�zieniu. Dilerzy nie mogli ju� tak po prostu
wystawa� na ulicach i czeka� na klientów. Musieli by� w ci�g�ym
ruchu, �eby chowa� si� przed policj�; niektórzy za�atwiali interesy
tylko za pomoc� pagera. Wszystko si� skomplikowa�o i handel
przystopowa�.

Stary model, sztywny i statyczny, rozpad� si�, a Curtis przej��
pa�eczk� i wkroczy� z kapsu�kami w nowym kolorze, które pako-
wa� i sprzedawa� narkomanom. Czasem dorzuca� kilka darmowych
kapsu�ek, w których znajdowa�y si� narkotyki zdobyte podczas
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kradzie�y. Narkomani zacz�li do niego ci�gn��, a inni dilerzy byli
zbyt zdenerwowani, �eby zauwa�y�, �e ich wyrolowano. Kiedy
si� po�apali, by�o ju� za pó	no. Curtis rozszerzy� swoj� dzia�alno��
i by� ju� na dobrej drodze do tego, �eby kupi� sobie wolno��.

Kilka lat pó	niej Curtis (znany teraz jako 50 Cent) przetar� sobie
�cie�k� do �wiata rapu. Podpisa� umow� z Columbia Records,
a przysz�o�� wygl�da�a do�� optymistycznie. Ale Fifty nie by� z tych,
co dadz� si� omami� marzeniom. Szybko si� zorientowa�, �e tylko
najlepsi wykonawcy mogli liczy� na pewn� pozycj� na rynku mu-
zycznym, dla innych nie by�o miejsca. On i ca�a reszta bili si�
o okruchy zainteresowania; mo�na by�o odnie�� chwilowy sukces
za pomoc� jednego czy dwóch hitów, ale nie by�o to nic trwa�ego,
a oni nie mieli wystarczaj�co du�o si�y, �eby zmieni� istniej�cy
uk�ad. Co gorsza, Fifty zrobi� sobie paru wrogów w bran�y —
by� utalentowanym dilerem z ambicjami. Znale	li si� ludzie,
którzy nie mieli do niego zaufania i si� go bali. Starali si� za jego
plecami doprowadzi� do tego, �eby nie zaszed� daleko w bran�y.

Fifty przekona� si�, �e w tym �wiecie nie wystarczy talent
i dobre intencje, �e trzeba by� odwa�nym i dzia�a� strategicznie.
Gdy ze strony innych spotykasz si� z oboj�tno�ci� lub otwart�
wrogo�ci�, musisz dzia�a� agresywnie i usun�� ich ze swojej drogi
za pomoc� wszelkich mo�liwych �rodków i nie przejmowa� si�
tym, �e kto� mo�e Ci� przez to nie lubi�. Fifty tylko czeka� na
okazj�, �eby zrobi� taki w�a�nie odwa�ny krok, a pewnego wie-
czora pojawi�a si� ona w postaci przypadkowego spotkania.

Fifty by� w klubie na Manhattanie i rozmawia� w�a�nie z kum-
plem z s�siedztwa, kiedy zobaczy�, �e w ich stron� patrzy raper
Ja Rule. Kilka tygodni wcze�niej kumpel Fifty’ego obrabowa�
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Ja Rule’a w bia�y dzie�; Fifty spodziewa� si�, �e Ja Rule podejdzie
i zacznie robi� problemy. On jednak odwróci� si� i zignorowa�
ich. To by�o do�� szokuj�ce. Ja Rule by� wtedy jednym z najbar-
dziej popularnych raperów; mia� reputacj� gangstera z Southside
Queens, a teksty jego piosenek potwierdza�y jego wizerunek
twardziela. Ja Rule i jego wytwórnia, Murder Inc., trzymali
z Kennethem „Supreme” McGriffem, by�ym przywódc� Supreme
Team, gangu, który zdominowa� nowojorski biznes narkotykowy
w latach 80. za pomoc� swoich bezwzgl�dnych metod. Supreme
zapewnia� Ja Rule wiarygodno�� na ulicach, a Murder Inc. otwo-
rzy�o mu drzwi do bran�y muzycznej, legalnej dzia�alno�ci, dzi�ki
której móg� zostawi� za sob� swoj� mroczn� przesz�o��.


aden prawdziwy diler ani gangster nie zignorowa�by cz�o-
wieka, który tak bezwstydnie go obrabowa�. Dla Fifty’go znaczy�o
to tyle, �e Ja udawa�, �e jego teksty i wizerunek by�y tylko na
pokaz, bo chcia� si� dorobi�. By� arogancki, a przy tym niepewny
siebie. Kiedy Fifty si� nad tym zastanawia�, w jego g�owie zacz��
formowa� si� plan doskona�ego podst�pu, dzi�ki któremu mia�
zwróci� na siebie uwag� i omin�� tych wszystkich, którzy stali mu
na drodze.

W ci�gu nast�pnych tygodni Fifty zacz�� nagrywa� obra	liwe
kawa�ki, w których szkalowa� Ja Rule i przedstawia� go jako stu-
dyjnego gangstera, który rapowa� o rzeczach, o których nie mia�
poj�cia. Ja pewnie si� w�ciek�, ale nie odpowiedzia� na szyderstwa
Fifty’ego. Widocznie uzna�, �e sam jest zbyt grub� ryb�, �eby
przejmowa� si� tak� p�otk�. Jednak nast�pnego posuni�cia
Fifty’ego nie da�o si� ju� zignorowa�. Fifty nagra� piosenk�, która
szczegó�owo opisywa�a dzia�alno�� najbardziej znanych przywód-
ców gangów (w tym Supreme’a) w Southside Queens w latach 80.
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Piosenka zdoby�a popularno�� na ulicach i wzbudzi�a takie zain-
teresowanie Supreme’em, jakiego stara� si� unika� w swoim
nowym, praworz�dnym �yciu. To wywo�a�o jego w�ciek�o��
i obudzi�o podejrzenia — co jeszcze wymy�li Fifty? Zmusi�
Ja Rule’a, �eby zniszczy� tego karierowicza, zanim posunie si�
za daleko.

Ja musia� zaj�� si� Fiftym. Próbowa� go na wszelkie sposoby
uciszy�: rozpu�ci� brzydkie plotki na temat jego przesz�o�ci i pró-
bowa� storpedowa� wszystkie jego potencjalne kontrakty z wy-
twórniami; w którym� momencie spotka� Fifty’ego w tym samym
studiu nagraniowym i razem ze swoj� gwardi� wszcz�� awantur�.
Ja chcia� zastraszy� Fifty’ego swoj� si�� i reputacj�, ale doprowa-
dzi� tylko do tego, �e Fifty zwi�kszy� tempo nagrywania obra	-
liwych kawa�ków. Chcia� doprowadzi� Ja do ostateczno�ci —
rozw�cieczy� go i sprawi�, �eby poczu� si� niepewnie, �eby zap�o-
n�� ch�ci� zemsty. Fifty chcia� zachowa� spokój i ch�odn� kal-
kulacj�, a Ja mia� straci� panowanie. Nazwa� Ja pseudogangsterem,
kiepsk� imitacj�. Parodiowa� jego styl, jego teksty i wszystko, co
wi�za�o si� z wizerunkiem rzekomego twardziela. Piosenki by�y
ostre, k��liwe i prze�miewcze.

Ja robi� si� coraz bardziej w�ciek�y, w miar� jak piosenki zacz��y
pojawia� si� w radiu, a dziennikarze zasypywali go pytaniami
o Fifty’ego. Musia� udowodni�, �e jest twardzielem, �e nie jest
�adnym pseudogangsterem, wi�c nagra� w�asne obra	liwe kawa�ki.
Jego piosenki nie by�y jednak dowcipne, by�y tylko brutalne i zja-
dliwe. Zupe�nie nie�wiadomie przyj�� postaw� obronn� i nie by�
przy tym specjalnie zabawny.

Pierwsza p�yta Fifty’ego ukaza�a si� mniej wi�cej w tym samym
czasie co p�yta Ja, ale sprzedawa�a si� zdecydowanie lepiej ni� p�yta
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konkurenta. Teraz to Fifty by� gwiazd�, a Ja zacz�� znika� ze sceny.
Jak przysta�o w nowej sytuacji, Fifty, niemal z lito�ci do swojego
wcze�niejszego rywala, zaprzesta� swoich ataków. Ja spe�ni� swoj�
rol� i lepiej by�o o nim zapomnie�.

	ycie bez strachu

Z mojego do
wiadczenia wynika, �e dzieciak, który nie

chce si� bi� na szkolnym podwórku, zawsze ko�czy

z podbitym okiem. Je
li pokazujesz, �e zrobisz

wszystko, �eby tylko nie wpakowa� si� w k�opoty,

na pewno si� w nie wpakujesz.

— 50 Cent


ycie to nieustaj�ca walka i konfrontacja. Zachodzi na dwóch
poziomach. Na pierwszym znajduj� si� nasze pragnienia i po-
trzeby, nasze dobro, o które chcemy zadba�. W �wiecie pe�nym
rywalizacji oznacza to, �e musimy zaznaczy� swój autorytet, a nie-
kiedy nawet pozby� si� innych, �eby dosta�, co chcemy. Z dru-
giej strony zawsze znajd� si� ludzie bardziej agresywni od nas.
W którym� momencie nasze drogi si� zejd�, a oni b�d� chcieli nas
przyblokowa� albo skrzywdzi�. Na obydwu poziomach, ofensyw-
nym i defensywnym, musimy zmierzy� si� z oporem i wrogo�ci�
innych. To dramat, z którym ludzko�� boryka si� od samych
pocz�tków i �aden post�p tego nie zmieni. Jedyne, co si� zmie-
nia, to sposób, w jaki radzimy sobie z nieuniknionymi tarciami
w naszym �yciu.

W przesz�o�ci ludzie byli bardziej walecznie nastawieni. Prze-
jawia�o si� to w ró�nego rodzaju zachowaniach spo�ecznych. Na
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przyk�ad w dziewi�tnastym wieku ameryka�ska i europejska
publiczno�� teatralna wyra�a�a zwykle g�o�no swoje niezadowo-
lenie z aktorów lub sztuki, krzycz�c, sycz�c czy rzucaj�c czym�
w scen�. W teatrach cz�sto dochodzi�o do k�ótni wywo�anych
ró�nic� zda�; nie by� to powód do zmartwienia, a raczej urok
ca�ego wydarzenia. W trakcie kampanii politycznych norm� by�o,
�e mi�dzy cz�onkami ró�nych partii dochodzi�o do konfrontacji
ulicznych w zwi�zku z rozbie�nymi interesami. Uwa�ano, �e
dzi�ki tego typu publicznym sporom, b�d�cym swoistym uj�ciem
dla ludzkiej agresji, demokracja by�a czym� �ywym.

Obecnie jest raczej na odwrót. Z regu�y podchodzimy do
konfrontacji o wiele bardziej nerwowo. Cz�sto, je�li kto� otwarcie
si� z nami nie zgadza lub wyra�a zdanie sprzeczne z naszym, bie-
rzemy to bardzo do siebie. Znacznie bardziej boimy si� te� powie-
dzie� co�, co mog�oby urazi� innych, jakby ich ego by�o strasznie
kruche. Idea�em naszej kultury jest atmosfera wspó�pracy; demo-
kracja i uczciwo�� oznacza, �e umiemy dogadywa� si� z innymi,
dopasowywa� si� do nich i nie dzia�a� im na nerwy. Konflikty
i tarcia s� z�e; zach�ca si� nas do tego, �eby szanowa� innych i by�
mi�ym. Niemniej jednak w zwierz�ciu zwanym cz�owiekiem ci�-
gle tkwi agresja, okazuje si� wi�c, �e wiele osób zamienia t� ener-
gi� w zachowanie pasywno-agresywne, które tylko komplikuje
ca�� spraw�.

Wszyscy p�acimy za takie nastawienie. W przypadku ofensywy,
kiedy trzeba podj�� dzia�ania si�owe, �eby zadba� o w�asne inte-
resy, cz�sto dopadaj� nas wahania i niepewno��. Kiedy mamy do
czynienia z lud	mi agresywnymi lub pasywno-agresywnymi,
bywamy do�� naiwni; chcemy wierzy�, �e ludzie s� zasadniczo
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pokojowo nastawieni i zale�y im na tym samym, co nam. Cz�sto
za pó	no si� dowiadujemy, �e jest inaczej. To, �e nie umiemy
radzi� sobie z tym, co w �yciu nieuniknione, jest 	ród�em wielu
problemów. Staramy si� odsuwa� konflikty w czasie lub w ogóle
ich unika�, a kiedy nie da si� ju� d�u�ej stosowa� tego rodzaju
biernego podej�cia, okazuje si�, �e brak nam potrzebnego do�wiad-
czenia i nawyku, �eby otwarcie stawia� czo�a konfliktom.

Pierwszy krok, �eby zmieni� tak� postaw�, to u�wiadomi�
sobie, �e umiej�tno�� radzenia sobie z konfliktami to stosunek si�y
wewn�trznej do strachu oraz �e nie ma to nic wspólnego z dobrem
czy z�em. Kiedy jeste� s�aby i zal�kniony, wydaje Ci si�, �e nie
jeste� w stanie poradzi� sobie z �adnego rodzaju konfrontacj�.
Mo�esz si� przez to za�ama�, straci� kontrol� lub da� si� zrani�.
Lepiej, �eby wszystko sz�o g�adko i bezproblemowo. Stawiasz
sobie wtedy za cel przede wszystkim to, �eby Ci� lubiano, co staje
si� dla Ciebie swoist� tarcz�. (Wiele z tego, co uchodzi za mi�e
i przyjazne zachowanie, jest tak naprawd� odzwierciedleniem g��-
boko zakorzenionych l�ków).

Musisz raczej znale	� bezpiecze�stwo i si�� wewn�trz siebie.
Musisz by� przygotowany na to, �e czasem inni nie b�d� z Ciebie
zadowoleni, i musisz bez problemu stawa� do walki z tymi, któ-
rzy staj� Ci na drodze. Wyposa�ony w tego typu si��, b�dziesz
w stanie poradzi� sobie z ró�nymi tarciami w efektywny sposób,
tam gdzie trzeba staj�c si� tym z�ym.

Tego typu wewn�trzna si�a nie przychodzi jednak naturalnie.
Potrzebne jest do tego pewne do�wiadczenie. Oznacza to, �e
w swoim codziennym �yciu musisz bardziej ni� zwykle zaznacza�
swoj� pozycj� — stawa� do walki z agresorem, zamiast go unika�;
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obmy�la� strategie i d��y� do tego, czego chcesz, zamiast czeka�,
a� kto� Ci to da. Zauwa�asz wtedy, �e zwykle Twój strach wyol-
brzymia� konsekwencje takiego post�powania. Dajesz innym
sygna�, �e stawiasz pewne granice, których nie mo�na przekroczy�,
i �e s� rzeczy, których jeste� gotowy broni� i do których b�dziesz
d��y�. Przekonasz si�, �e przestajesz ci�gle ba� si� konfrontacji
z lud	mi. Nie b�dzie Ci� ju� wi�za� fa�szywa uprzejmo��, która
dzia�a Ci na nerwy. Nast�pna bitwa b�dzie �atwiejsza. Z ka�dym
spotkaniem b�dziesz coraz pewniej radzi� sobie z konfliktami.

W biednych dzielnicach ludzie nie mog� pozwoli� sobie na
luksus zamartwiania si� tym, czy inni ich lubi�. Dost�pne zasoby
s� ograniczone; wszyscy d��� do w�adzy i staraj� si� ugra�, ile
mog�. To powa�na gra i nie ma w niej miejsca na naiwno�� czy
oczekiwanie, a� zdarzy si� co� dobrego. Uczysz si� bra� to, czego
potrzebujesz, bez wyrzutów sumienia. Je�li masz jakie� marzenia
i ambicje, wiesz, �e aby je zrealizowa�, musisz dzia�a� aktywnie,
zrobi� zamieszanie, obi� kilka osób na swojej drodze. I spodzie-
wasz si�, �e inni mog� Ci zrobi� to samo. Taka jest natura ludzi
i zamiast si� na to skar�y�, musisz po prostu nauczy� si� lepiej
ochrania�.

Wszyscy musimy stawi� czo�a podobnego rodzaju rywalizacji —
ludzie wokó� nas dbaj� o w�asny interes. Poniewa� jednak nasza
walka jest bardziej subtelna i zawoalowana, zwykle nie dostrze-
gamy bezwzgl�dno�ci ca�ej tej gry. Cz�sto mamy za du�o zaufa-
nia — do innych, do przysz�o�ci, która przyniesie nam samo
dobro. Powinni�my zastosowa� troch� bezwzgl�dno�ci i reali-
zmu, którym cechuj� si� ludzie dorastaj�cy w trudnym �rodowi-
sku. Mo�na narysowa� prost� lini� — wszyscy jeste�my ambitni
i stawiamy sobie wielkie cele. Albo czekamy na odpowiedni�
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chwil�, �eby je zrealizowa�, albo zaczynamy dzia�a� ju� teraz.
Takie post�powanie wymaga m�drze ukierunkowanej agresji
i gotowo�ci, �eby pozby� si� jednej czy dwóch osób, które stoj�
nam na drodze. Je�li czekamy i zadowalamy si� tym, co mamy, nie
robimy tego z dobroci serca, ale ze strachu. Musimy pozby� si�
tego strachu i poczucia winy, które mo�e nas dopa��, kiedy
zaczniemy walczy� o swoje. Nie maj� one �adnego zastosowania,
ci�gn� nas tylko w dó�.

Na prze�omie dziejów ludzie nieustraszeni cz�sto spotykali si�
w �yciu z ogromn� wrogo�ci�, a stawiaj�c jej czo�a, nieodmiennie
odkrywali, jak kluczow� rol� w walce z agresj� innych odgrywa
ich w�asne nastawienie. We	my Richarda Wrighta, pierwszego
w historii Stanów Zjednoczonych afroameryka�skiego autora
bestsellerów. Ojciec porzuci� jego matk� krótko po jego narodzi-
nach w 1908 roku, a Wright jako dziecko zna� tylko bied� i g�ód.
Wujek, z którym mieszkali, zosta� zlinczowany przez bia�ych,
a jego rodzina (Wright, jego matka i brat) by�a zmuszona ucieka�
z Arkansas i b��ka� si� na Po�udniu. Kiedy matka zachorowa�a
i zosta�a kalek�, Wright by� przerzucany z rodziny do rodziny,
a nawet musia� sp�dzi� troch� czasu w domu dziecka. Ró�ni
cz�onkowie rodziny, którzy go do siebie brali, sami biedni i sfru-
strowani, ci�gle go bili. Koledzy w szkole, wyczuwaj�c, �e jest inny
(lubi� czyta� ksi��ki i by� nie�mia�y), dokuczali mu i nie akcepto-
wali go. W pracy biali pracodawcy ci�gle go poni�ali, bili i zwal-
niali bez �adnego konkretnego powodu.

Do�wiadczenia te nabudowa�y w nim grube pok�ady strachu.
Jednak w miar� jak czyta� coraz wi�cej ksi��ek o �wiecie i mia�
wi�cej g��bszych przemy�le�, zacz��o si� w nim budzi� inne
nastawienie — ch�� buntu i brak akceptacji dla obecnego stanu
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rzeczy. Kiedy wujek postraszy� go, �e zleje go za jaki� drobiazg,
Wright uzna�, �e ma tego do��. Mimo �e by� tylko dzieckiem,
z�apa� dwie �yletki i zapowiedzia�, �e b�dzie walczy�. Wuj ju�
nigdy wi�cej si� go nie czepia�. Kiedy Wright zobaczy�, jak� si��
daje mu taka postawa, zamieni� j� w bardziej przemy�lan� i kon-
trolowan� strategi�. Kiedy warunki w pracy stawa�y si� trudne
do zniesienia, zwalnia� si� — dla bia�ych pracodawców by�a to
jawna impertynencja, informowali wi�c o tym innych w mie�cie.
Wright nie przejmowa� si� tym, czy kto� pomy�li, �e jest inny —
by� z tego dumny. Poniewa� czu�, �e mo�e utkn�� w Jackson
w stanie Missisipi na reszt� �ycia, a bardzo chcia� uciec na Pó�-
noc, po raz pierwszy i ostatni w �yciu uciek� si� do przest�pstwa
i ukrad� tyle pieni�dzy, �eby móc wyjecha� z miasta. Czu�, �e ma
do tego pe�ne prawo.

Takie nastawienie towarzyszy�o mu przez ca�e �ycie a� do
samego ko�ca. Mieszka� w Chicago i by� znanym pisarzem, ale
czu�, �e jego powie�ci s� b��dnie rozumiane przez bia�ych czy-
telników — ci�gle znajdowali sposób, �eby z�agodzi� jego przekaz
dotycz�cy uprzedze� rasowych, �eby widzie� w jego ksi��kach to,
co chcieli w nich widzie�. U�wiadomi� sobie, �e si� hamowa�,
�e dobiera� s�owa tak, �eby zadowoli� czytelników. Musia� znów
wznie�� si� ponad strach, który kaza� mu przypochlebia� si�
innym, i napisa� ksi��k�, której nie b�dzie si� da�o b��dnie odczy-
ta�, która b�dzie równie ponura, co jego wiedza o �yciu. Ksi��k�
t� by� Syn swego kraju, jego najs�ynniejsza i najbardziej popularna
powie��.

Wright odkry� co� prostego: kiedy w g��bi ducha ulegasz agre-
sorom albo niesprawiedliwej i trudnej do zniesienia sytuacji, nie
zapewniasz sobie prawdziwego spokoju. Zach�casz ludzi, �eby
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posun�li si� jeszcze dalej, brali od Ciebie wi�cej, wykorzysty-
wali Ci� do w�asnych celów. Ludzie wyczuwaj�, �e nie szanujesz
samego siebie, i czuj�, �e maj� prawo 	le Ci� traktowa�. Kiedy
jeste� pokorny, zbierasz pok�osie swojego uni�enia. Musisz wyro-
bi� w sobie co� przeciwnego — waleczn� postaw�, której 	ród�o
tkwi g��boko w Tobie i któr� nie da si� zachwia�. Musisz wymu-
si� szacunek.

Takie jest �ycie: ludzie b�d� bra� od Ciebie tyle, ile tylko
mog�. Je�li wyczuj�, �e jeste� typem osoby, która wszystko akcep-
tuje i wszystkiemu ulega, b�d� naciska� bardziej i bardziej, a�
Wasza relacja zacznie opiera� si� na wyzysku. Niektórzy b�d� to
robi� otwarcie, inni bardziej podst�pnie, z biern� agresj�. Musisz
udowodni� im, �e istniej� pewne granice, których nie pozwolisz
przekroczy�; �e b�d� musieli zap�aci�, je�li zaczn� próbowa� Tob�
dyrygowa�. ród�em tego jest Twoje nastawienie — nieustraszone
i zawsze gotowe do walki. Emanuje ono na zewn�trz i uwidacznia
si� w Twoim zachowaniu tak, �e nawet nie musisz nic mówi�.
Paradoks ludzkiej natury polega na tym, �e kiedy przestaniesz
tak bardzo si� stara�, �eby zadowoli� innych, sprawisz, �e na
d�u�sz� met� b�d� bardziej Ci� szanowa� i lepiej traktowa�.

Klucz do odwagi

... wszak sposób, w jaki si� �yje, jest tak ró�ny od

tego, w jaki si� �y� powinno, �e kto, chc	c czyni� tak,

jak si� czyni� powinno, nie czyni tak, jak inni ludzie

czyni	, ten gotuje raczej swój upadek ni� przetrwanie;

poniewa� cz�owiek, który pragnie zawsze i wsz�dzie

wytrwa� w dobrem, pa
� koniecznie musi mi�dzy tylu

ludmi, którzy nie s	 dobrymi. Otó� niezb�dnym jest
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dla ksi�cia, który pragnie utrzyma� si�, aby potrafi�

nie by� dobrym i zale�nie od potrzeby pos�ugiwa� si�

lub nie pos�ugiwa� dobroci	.

— Niccolò Machiavelli

W kwestii moralno�ci prawie ka�dy z nas prze�ywa rozdwojenie
ja	ni. Z jednej strony zdajemy sobie spraw�, �e trzeba przestrze-
ga� pewnych podstawowych zasad post�powania, które funk-
cjonuj� od wieków. Staramy si� zgodnie z nimi �y�. Z drugiej
strony czujemy, �e na �wiecie zapanowa�a o wiele wi�ksza rywa-
lizacja ni� za czasów naszych rodziców czy dziadków. Aby w takich
warunkach posuwa� si� do przodu, musimy by� czasem gotowi
nagi�� nasze zasady moralne, gra� pozorami, naci�gn�� prawd�,
przedstawi� si� w lepszym �wietle i zmanipulowa� kilka osób,
�eby zabezpieczy� swoj� pozycj�. Nasza kultura odzwierciedla
taki w�a�nie podzia�. Podkre�la warto�� wspó�pracy i przyzwo-
ito�ci, a jednocze�nie nieustannie rozpala nasz� wyobra	ni�,
przedstawiaj�c w mediach niezliczone historie ludzi, którzy doszli
na szczyt dzi�ki temu, �e byli 	li i bezwzgl�dni. Historie takie
jednocze�nie nas poci�gaj� i odpychaj�.

Tego typu rozdwojenie sprawia, �e post�pujemy w sposób
niejednoznaczny i niezdarny. Nie potrafimy by� ani specjalnie
dobrzy, ani 	li. Je�li ju� uciekamy si� do koniecznej manipulacji,
robimy to bez przekonania i z poczuciem winy. Nie jeste�my
pewni, jak si� zachowa� — kiedy wej�� w bardziej agresywn� rol�
i jak daleko si� posun��.

Wielki szesnastowieczny florencki pisarz i polityk, Niccolò
Machiavelli, zauwa�y� za swego �ycia podobne zjawisko, tyle �e na
innym poziomie. W�ochy by�y podzielone na kilka miast-pa�stw,
które nieustannie walczy�y ze sob� o wp�ywy. Dla przywódcy by�o
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to niebezpieczne i trudne �rodowisko. W kontaktach z wrogim
miastem-pa�stwem ksi��� musia� zachowywa� niezwyk�� ostro�-
no��. Wiedzia�, �e jego rywale posun� si� do wszystkiego, �eby
zadba� o w�asny interes, cho�by mieli nawet uk�ada� si� mi�dzy
sob�, aby go odizolowa� lub zniszczy�. Musia� by� przygotowany
na ka�dy manewr, �eby tylko zapewni� bezpiecze�stwo swojego
kraju. Jednocze�nie mia� wpojone zasady chrze�cija�skie. Musia�
�onglowa� dwoma rodzajami zasad — jedne tyczy�y si� jego pry-
watnego �ycia, inne w�adzy. To go dezorientowa�o. Nikt tak na-
prawd� nie okre�li� moralnych zasad, którymi nale�a�o si� kiero-
wa� przy obronie i rozwoju w�asnego kraju. Je�li ksi��� by�by zbyt
agresywny, 	le by to wygl�da�o na arenie mi�dzynarodowej i spo-
tka�yby go z tego tytu�u przykro�ci. Je�li by�by za dobry i za �ago-
dny, w�adz� nad krajem móg�by przej�� jego rywal i sprowadzi�
w ten sposób nieszcz��cie na mieszka�ców.

Zdaniem Machiavellego problemem nie by�o to, �e przywódca
musia� dostosowa� swoj� moralno�� do okoliczno�ci — ka�dy
to robi�. Problemem by�o to, �e nie potrafi� zrobi� tego dobrze.
Zbyt cz�sto dzia�a� agresywnie, kiedy powinien by� raczej prze-
bieg�y, lub odwrotnie. Nie zauwa�a�, kiedy niegdy� przyjazne
pa�stwo zaczyna�o spiskowa� przeciwko niemu, i reagowa� na
to zbyt desperacko. Kiedy jakie� przedsi�wzi�cie odnosi sukces,
ludzie zwykle przymykaj� oczy na nieczyste zagrania, które trzeba
by�o zastosowa�; kiedy przedsi�wzi�cie ponosi fiasko, te same
zagrania s� poddawane analizie i pot�piane.

Ksi��� lub przywódca musi przede wszystkim dzia�a� skutecz-
nie, a �eby to zrobi�, musi wiedzie�, kiedy i jak by� z�ym. To
wymaga odwagi i elastyczno�ci. Je�li sytuacja tego wymaga, musi
by� lwem — agresywnie i otwarcie broni� swojego kraju albo
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zdoby� co�, co zabezpieczy jego interesy. W innych przypadkach
musi by� lisem — dopina� swego za pomoc� zmy�lnych posuni��,
maskuj�cych jego agresj�. Cz�sto te� musi gra� baranka — �agod-
nego, uni�onego, dobrego, cenionego w spo�ecze�stwie. Musi by�
z�y w odpowiedni sposób, stosownie do sytuacji, stara� si�, �eby
ludzie uznali jego post�powanie za uzasadnione, a bardziej agre-
sywne taktyki stosowa� za kulisami. Je�li nauczy si�, jak by� z�ym,
b�dzie stosowa� t� sztuk� oszcz�dnie i zapewni swoim mieszka�-
com wi�kszy pokój i si�� ni� nieporadny ksi���, który usi�uje by�
zawsze dobry.

Taki model powinien obowi�zywa� te� w�ród nas. Ka�dy
z nas jest teraz ksi�ciem, który rywalizuje z tysi�cami wrogich
„pa�stw”. My te� mamy czasem agresywne impulsy, pragniemy
w�adzy. Impulsy takie s� niebezpieczne. Je�li poddamy si� im nie-
�wiadomie lub niewprawnie, mo�emy wpakowa� si� w powa�ne
k�opoty. Musimy nauczy� si� rozpoznawa�, które sytuacje wyma-
gaj� zachowania asertywnego (a wi�c kontrolowanego), a w któ-
rych nale�y atakowa� (jak lis lub lew).

Poni�ej znajduje si� opis najcz��ciej spotykanych wrogów czy
sytuacji, które b�d� wymaga�y jakiego� rodzaju agresji, �eby si�
obroni� lub móc rozwija�.

AGRESORZY

W 1935 roku w Stanach Zjednoczonych znalaz�o si� troch� lewi-
cuj�cych osób, które by�y niezadowolone z reform prezydenta
Franklina Delano Roosevelta, znanych jako Nowy �ad. Ludzie ci
uwa�ali, �e reformy nie przynosz� wystarczaj�co szybkich efek-
tów. Chc�c da� wyraz temu niezadowoleniu, postanowili si� zjed-
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noczy� i stworzy� formacj�, znan� pó	niej pod nazw� Union
Party. Mieli zamiar stan�� do walki z Rooseveltem w 1936 roku
i istnia�o naprawd� powa�ne zagro�enie, �e zdob�d� wystarcza-
j�co du�e poparcie, �eby zapewni� zwyci�stwo Republikanom.
W ugrupowaniu tym znale	li si� Huey Long, znany populistyczny
senator z Luizjany, i ojciec Charles Coughlin, katolicki ksi�dz,
który prowadzi� popularny program radiowy. Ich pogl�dy by�y
lekko socjalistyczne i przemawia�y do wielu ludzi, którzy uwa�ali,
�e wielki kryzys pozbawi� ich praw obywatelskich. Ich ataki na
Roosevelta zacz��y przynosi� efekty; jego poparcie mala�o. O�mie-
li�o ich to na tyle, �e ich kampania sta�a si� jeszcze bardziej agre-
sywna i napastliwa.

Franklin Delano Roosevelt przewa�nie milcza� i pozwala� im
na ich oskar�enia i gro	by. Jego doradcy panikowali; uwa�ali, �e
zachowuje w tej sytuacji za du�� bierno��. Ale to by�a cz��� planu
Roosevelta — by� pewny, �e z czasem ludzie zm�cz� si� ostrymi
atakami; przeczuwa�, �e w miar� zbli�ania si� wyborów poszcze-
gólne kliki w ramach Union Party zaczn� walczy� mi�dzy sob�.
Zabroni� swoim zast�pcom atakowa� tych ludzi.

Jednocze�nie zacz�� dzia�a� zakulisowo. Zwolni� wi�kszo��
pracuj�cych dla rz�du zwolenników Longa w Luizjanie i zast�-
pi� ich swoimi lud	mi. Zleci� szczegó�owe �ledztwo w zwi�zku
z podejrzan� dzia�alno�ci� finansow� senatora. Postara� si� odse-
parowa� Coughlina od innych, powa�anych ksi��y katolickich,
tak �eby wyszed� na skrajnego radyka�a. Wprowadzi� przepisy,
zgodnie z którymi Coughlin musia� postara� si� o zgod� na
transmisj� swojego programu; rz�d znalaz� powody, �eby odrzu-
ci� jego podanie, i na jaki� czas go uciszy�. Wszystko to mia�o
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zdezorientowa� i przestraszy� wrogów Roosevelta. Tak jak prze-
widywa�, partia zacz��a si� dzieli�, a wyborcy stracili ni� zainte-
resowanie. W 1936 roku Roosevelt wygra� wybory bezpreceden-
sow� przewag� g�osów.

Franklin Delano Roosevelt zrozumia� podstawow� zasad�
walki z bezpo�rednimi, napastliwymi agresorami. Je�li staniesz
z nimi twarz� w twarz, b�dziesz musia� walczy� na ich zasadach.
Je�li nie jeste� równie agresywny, z miejsca stawiasz si� na gorszej
pozycji wzgl�dem ludzi, których metody s� proste i bardzo zapal-
czywe. Lepiej walczy� z nimi mniej bezpo�rednio, kry� si� ze
swoimi zamiarami, stara� si� im jak najbardziej wszystko utrudni�
i dzia�a� zakulisowo — z dala od opinii publicznej. Zamiast reago-
wa�, musisz zapewni� swoim agresorom wi�cej miejsca do ataku,
doprowadzi� do tego, �eby si� ods�onili i dali Ci w ten sposób
doskona�y cel, w który mo�esz uderzy�. Je�li zaczniesz reagowa�
zbyt aktywnie i ze zbyt du�� si��, przyjmiesz postaw� obronn�.
Musisz by� jak lis przy lwie — zachowa� spokój i opanowanie,
robi�, co si� da, �eby oni dzia�ali jeszcze bardziej emocjonalnie;
i rozdra�ni� ich na tyle, �eby rozsadzi�a ich w�asna napastliwa
energia.

PASYWNI AGRESORZY

Ten typ ludzi to mistrzowie maskarady. Udaj�, �e s� s�abi i bez-
bronni albo bardzo uczciwi i praworz�dni, albo przyjacielscy
i przypochlebni. Z tego powodu trudno ich od razu zauwa�y�.
Wysy�aj� najró�niejsze sygna�y — od przyjacielskich po ch�odne
i wrogie — które dezorientuj� i wywo�uj� sprzeczne emocje. Je�li
spróbujesz wytkn�� im takie zachowanie, wykorzystaj� Twoj�
dezorientacj�, �eby wywo�a� w Tobie poczucie winy, jakby� to Ty
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by� 	ród�em problemu. Je�li ju� dasz si� wci�gn�� w ich gierk�
i zaanga�ujesz si� w ni� emocjonalnie, mo�e Ci by� bardzo trudno
si� wycofa�. Najwa�niejsze to umie� rozpozna� takich ludzi na
tyle wcze�nie, �eby podj�� odpowiednie dzia�ania.

Kiedy wielka ksi��na Katarzyna (pó	niejsza caryca Rosji, Kata-
rzyna Wielka) spotka�a swojego przysz�ego m��a, Piotra, czu�a, �e
jest on w g��bi duszy niewinnym dzieckiem. Ci�gle bawi� si�
�o�nierzykami i mia� marudne, zmienne usposobienie. W 1745
roku, krótko po �lubie, zacz��a zauwa�a� inn� stron� jego charak-
teru. Prywatnie do�� dobrze si� rozumieli. Ale zacz��y dochodzi�
j� nieprzyjemne opowie�ci o tym, jak to Piotr �a�owa�, �e si� z ni�
o�eni�, i �e o wiele bardziej podoba�a mu si� jej pokojówka.
W co mia�a wierzy� — w zas�yszane opowie�ci czy w jego �agodne
usposobienie, kiedy byli razem? Kiedy zosta� carem, Piotrem III,
�askawie prosi� Katarzyn� do siebie o poranku, ale potem ca�kowi-
cie j� ignorowa�. Kiedy carski ogrodnik przesta� przynosi� jej ulu-
bione owoce, Katarzyna dowiedzia�a si�, �e nast�pi�o to z polecenia
Piotra. Piotr robi�, co móg�, �eby j� unieszcz��liwia� i poni�a� na
subtelne sposoby.

Na szcz��cie Katarzyna do�� szybko zorientowa�a si�, �e by�
mistrzem manipulacji. Jego powierzchowna dziecinno�� mia�a
najwyra	niej odwróci� uwag� od ma�ostkowego, m�ciwego wn�-
trza. Katarzyna by�a przekonana, �e Piotr d��y� do tego, �eby
zmusi� j� do jakiego� pochopnego czynu, który pozwoli mu j�
odizolowa� lub wr�cz pozby� si� jej. Postanowi�a, �e zaczeka na
w�a�ciwy moment; b�dzie niezwykle uprzejma i spróbuje w mi�-
dzyczasie pozyska� sojuszników na dworze i w wojsku, bo wielu
ludzi zacz��o ju� gardzi� carem.
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W ko�cu, gdy by�a ju� pewna wsparcia swoich sojuszników,
przeprowadzi�a zamach stanu i raz na zawsze pozby�a si� cara.
Kiedy nie by�o ju� w�tpliwo�ci, �e wojsko jest po stronie Kata-
rzyny i �e Piotr zostanie aresztowany, car zacz�� j� b�aga� i prosi�:
zmieni si�, b�d� rz�dzi� wspólnie. Katarzyna nie odpowiedzia�a
mu. Wys�a� jej kolejn� wiadomo��, w której napisa�, �e abdykuje,
je�li pozwoli mu wróci� spokojnie do jego posiad�o�ci ze swoj�
kochank�. Nie zgodzi�a si� na �adne targi. Piotr zosta� aresz-
towany, a wkrótce potem zamordowany przez zamachowca, by�
mo�e za przyzwoleniem cesarzowej.

Katarzyna by�a klasycznym typem cz�owieka nieustraszonego.
Zdawa�a sobie spraw�, �e w przypadku biernych agresorów nie
mo�na ulega� emocjom i dawa� si� wci�gn�� w ich nieko�cz�ce
si� intrygi. Reaguj�c nie wprost, sam ulegasz w pewnym sensie
biernej agresji i u�atwiasz im tylko spraw� — s� od Ciebie lepsi
w te klocki. Je�li b�dziesz kr�ci� i intrygowa�, podsycisz tylko ich
niepewno�� i m�ciwo��. Jedyna metoda na tego typu ludzi to
odwa�ne, bezkompromisowe dzia�anie, które albo zniech�ci ich
do dalszych nonsensów, albo pozwoli si� ich na dobre pozby�.
Tacy ludzie reaguj� wy��cznie na si�� i nacisk. Wysoko postawieni
sprzymierze�cy mog� pomóc ich zastopowa�. Jeste� jak lew, a oni
jak lis — musz� si� Ciebie ba�. Musz� widzie�, �e je�li b�d� dalej
post�powa� w ten sam sposób, ponios� konsekwencje.

Tego typu ludzi naj�atwiej rozpozna�, szukaj�c ekstremalnego,
nienaturalnego zachowania — zbyt dobrego, przypochlebnego
albo praworz�dnego. To najprawdopodobniej maski, które zak�ada
si�, �eby odwróci� uwag� od swojej prawdziwej natury. Lepiej
dzia�a� aktywnie i podj�� �rodki zapobiegawcze ju� w chwili,
kiedy czujesz, �e ludzie tacy próbuj� wej�� w Twoje �ycie.
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NIESPRAWIEDLIWE SYTUACJE

W którym� momencie na pocz�tku lat 50. XIX wieku Abraham
Lincoln doszed� do wniosku, �e instytucja niewolnictwa to wielka
plama na honorze demokracji i �e trzeba j� usun��. Kiedy jednak
przeanalizowa� sytuacj� polityczn�, zacz�� si� martwi�: politycy
z lewicy byli zbyt ha�a�liwi i szlachetni — swoj� zapalczyw�
obron� abolicji mogli wywo�a� podzia�y w kraju, które w�a�ciciele
niewolników b�d� mogli z �atwo�ci� wykorzysta�, �eby jeszcze
przez dziesi�tki lat utrzyma� dotychczasowy stan rzeczy. Lincoln
by� skrajnym realist� — je�li d��ysz do tego, �eby po�o�y� kres
niesprawiedliwo�ci, Twoim celem musz� by� konkretne rezultaty,
a to wymaga strategicznego, a nawet podst�pnego dzia�ania. 
eby
po�o�y� kres niewolnictwu, by� gotów posun�� si� prawie do
wszystkiego.

Uzna�, �e jest politykiem, który najlepiej si� do tego nadaje.
Najpierw, podczas kampanii w 1860 roku i po tym, jak zosta�
wybrany na prezydenta, przedstawi� ludziom umiarkowane sta-
nowisko. Pozwoli� im uwierzy�, �e jego g�ówny cel to utrzyma�
Uni� i stopniowo eliminowa� niewolnictwo, stosuj�c polityk�
powstrzymania jego ekspansji. Kiedy w 1861 roku wojna by�a
ju� przes�dzona, postanowi� zastawi� sprytn� pu�apk� na Po�u-
dniowców, podst�pem zmuszaj�c ich do ataku na Fort Sumter,
co z kolei zmusi�o go do tego, �eby wypowiedzie� wojn�. Dzi�ki
temu to Pó�noc by�a z pozoru ofiar� agresji. Wszystkie te manewry
mia�y doprowadzi� do tego, �eby jego zwolennicy na Pó�nocy
si� zjednoczyli — gdyby wyst�pili przeciwko niemu, wyst�pi-
liby jednocze�nie przeciwko jego wysi�kom, by pokona� Po�u-
dnie i utrzyma� Uni�, a kwestia niewolnictwa sta�aby si� raczej
drugorz�dna. Dzi�ki temu, �e mia� przy sobie zjednoczonych
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sojuszników, jego wrogowie nie byli w stanie snu� �adnych intryg
politycznych przeciwko niemu.

W miar� jak szala zwyci�stwa przechyla�a si� na stron� Pó�nocy,
Lincoln stopniowo zajmowa� coraz bardziej radykalne stano-
wisko (któremu da� wyraz w proklamacji emancypacji i w „Adresie
gettysburskim”), bo wiedzia�, �e ma teraz wi�ksze pole manewru
i mo�e ujawni� swoje prawdziwe cele oraz zacz�� do nich d��y�.
Poniewa� poprowadzi� Pó�noc do zwyci�stwa, móg� z wi�ksz�
swobod� kontynuowa� swoj� kampani�. Krótko mówi�c, aby
znie�� niewolnictwo, Lincoln by� gotów manipulowa� opini�
publiczn�, kryj�c swoje prawdziwe intencje, i w swoich politycz-
nych manewrach uciec si� wr�cz do podst�pu. Wymaga�o to wiel-
kiej odwagi i cierpliwo�ci z jego strony, bo niemal wszyscy b��dnie
odczytali jego zamiary i krytykowali go za oportunizm. (Niektó-
rzy wci�� to robi�).

W obliczu niesprawiedliwych sytuacji masz dwie mo�liwo�ci.
Mo�esz obwie�ci� wszem i wobec, �e masz zamiar pokona� ludzi,
którzy s� powodem niesprawiedliwo�ci, dzi�ki czemu wyjdziesz
na dobrego i sprawiedliwego. Ten sposób dzia�ania prowadzi jed-
nak zwykle do polaryzacji opinii publicznej (na ka�dego zwo-
lennika, którego pozyskasz dla swojej sprawy, zrobisz sobie
jednego zaciek�ego wroga) i sprawia, �e Twoje intencje s� dla
wszystkich oczywiste. Je�li wróg jest przebieg�y, uniemo�liwi Ci
to jego pokonanie. Je�li d��ysz natomiast do okre�lonych rezul-
tatów, musisz raczej nauczy� si� by� lisem i odpu�ci� sobie czy-
sto�� moraln�. Nie mo�esz ulega� emocjom i musisz opracowa�
strategie, które pozwol� Ci zdoby� poparcie innych. Musisz zmie-
nia� swoj� pozycj� zale�nie od okoliczno�ci i podst�pem zmusi�
wroga do dzia�a�, które zapewni� Ci sympati�. Musisz kry� si�
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ze swoimi zamiarami. Potraktuj to jak wojn�, w której oprócz
bezsensownej przemocy wolno Ci robi� wszystko, �eby tylko
pokona� wroga. Przegrana nie jest szlachetna, je�li oznacza dalsz�
niesprawiedliwo��.

SYTUACJE STATYCZNE

W przypadku ka�dego przedsi�wzi�cia ludzie szybko tworz� regu�y
i konwencje, których trzeba przestrzega�. Jest to cz�sto konieczne,
�eby zaprowadzi� dyscyplin� i porz�dek. Ale najcz��ciej regu�y
te i konwencje s� do�� arbitralne — opieraj� si� na czym�, co
sprawdzi�o si� w przesz�o�ci, ale obecnie mo�e mie� niewielkie
zastosowanie. Stanowi� cz�sto narz�dzie ludzi w�adzy, dzi�ki któ-
remu mog� trzyma� wszystko w gar�ci i jednoczy� ludzi. Je�li
obowi�zuj� wystarczaj�co d�ugo, zaczynaj� dzia�a� og�upiaj�co
i wypiera� wszystkie nowe metody dzia�ania. W takiej sytuacji
trzeba ca�kowicie pozby� si� martwych konwencji i zrobi� miej-
sce na co� nowego. Innymi s�owy, trzeba zamieni� si� ca�kowicie
w lwa, najniebezpieczniejszego z mo�liwych.

W taki w�a�nie sposób kilku wa�nych czarnych jazzmanów —
takich jak Charlie Parker, Thelonious Monk czy Dizzy Gille-
spie — zareagowa�o na konwencje muzyczne, które zacz��y si�
umacnia� na pocz�tku lat 40. XX wieku. Dotychczas swobodny
jazz zosta� zaanektowany przez bia�ych wykonawców i bia��
publiczno��. Brzmienie, które zyska�o popularno�� — big band,
swing — zosta�o poddane wi�kszej kontroli i re�imowi. 
eby
zarobi� jakie� pieni�dze, trzeba by�o gra� wed�ug okre�lonych regu�
i wykonywa� popularne gatunki. Ale nawet ci spo�ród czarnych
muzyków, którzy wpisali si� w ten nurt, ci�gle byli znacznie gorzej
op�acani ni� ich biali koledzy. Jedyny sposób, �eby wyrwa� si�
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z tej m�cz�cej sytuacji, to sprzeciwi� si� jej, tworz�c zupe�nie nowe
brzmienie, w tym przypadku co�, co zas�yn��o pod nazw� bebopu.
Nowy gatunek sta� w opozycji do wszystkich obowi�zuj�cych
trendów. Muzyka by�a dzika i oparta na improwizacji. W miar�
jak zyskiwa�a na popularno�ci, umo�liwia�a muzykom gr� na ich
w�asnych zasadach i pozwala�a im zachowa� cho� cz��ciowy
wp�yw na w�asn� karier�. Statyczna sytuacja zosta�a rozbita, dzi�ki
czemu pojawi�o si� miejsce dla wielkich jazzowych innowacji
lat 50. i 60.

Ogólnie mówi�c, trzeba mie� mniej szacunku dla zasad usta-
nowionych przez innych. Zasady te niekoniecznie bowiem pasuj�
do czasów czy do Twojego temperamentu. A staj�c si� tym, który
zaprowadzi nowy porz�dek, mo�esz zyska� wielk� w�adz�.

NIEZNO�NA DYNAMIKA

Czasem w �yciu stajesz w obliczu nieprzyjemnych sytuacji, któ-
rych nijak nie da si� zmieni� na lepsze. Mo�e pracujesz dla ludzi,
którzy dzia�aj� irracjonalnie. Ich post�powanie nie ma najwyra	-
niej �adnego innego celu poza tym, �eby narzuci� Ci ich wol�
i unieszcz��liwi� Ci�. Wszystko robisz nie tak. Mo�e to te� by�
relacja, w której ci�gle musisz kogo� ratowa�. Zwykle wi��e si�
ona z osobami pokazuj�cymi si� jako s�abe ofiary, którym trzeba
po�wi�ca� uwag� i którym trzeba pomaga�. Ci�gle podsycaj� dra-
matyzm swojej sytuacji. Bez wzgl�du na to, co zrobisz, zawsze
b�d� potrzebowa� Twojego ratunku.

Tego typu dynamik� mo�na rozpozna� po tym, �e czujesz
emocjonaln� potrzeb�, �eby jako� rozwi�za� problem, a jedno-
cze�nie jeste� kompletnie sfrustrowany, bo nie znajdujesz �ad-
nego racjonalnego rozwi�zania. Tak naprawd� jedynym s�usznym
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rozwi�zaniem jest zako�czenie relacji — bez k�ótni, bez targowa-
nia si�, bez kompromisów. Rzucasz prac� (zawsze znajdzie si�
inna); porzucasz na zawsze osob�, która Ci� m�czy. Nie mo�esz
ulec pokusie poczucia winy. Musisz jak najbardziej si� zdystanso-
wa�, �eby ludzie tacy nie mogli podst�pnie wzbudza� w Tobie
takich emocji. Musz� dla Ciebie umrze�, �eby� móg� zacz��
nowe �ycie.

Odwrócenie perspektywy

Problem z sytuacjami, które wymagaj� konfrontacji, i powód, dla
którego cz�sto staramy si� ich unika�, jest taki, �e wzbudzaj�
mnóstwo nieprzyjemnych emocji. Czujemy si� poszkodowani
ju� przez samo to, �e kto� chce nam zrobi� krzywd�. Zaczynamy
si� nad sob� zastanawia� i czujemy si� niepewnie. Czy czym� sobie
na to zas�u�yli�my? Je�li prze�yjemy kilka tego typu nieprzyjem-
nych chwil, stajemy si� coraz bardziej boja	liwi. A tak naprawd�
to tylko kwestia b��dnej perspektywy. Jeste�my wewn�trznie zdez-
orientowani, przez co wyolbrzymiamy negatywne intencje naszych
przeciwników. Ogólnie rzecz bior�c, bierzemy wszystkie kon-
flikty za bardzo do siebie. Ludzie maj� pewne problemy i traumy,
z którymi borykaj� si� od dzieci�stwa. Najcz��ciej, kiedy robi� co�,
co nas krzywdzi albo blokuje, tak naprawd� nie wymierzaj� tego
bezpo�rednio w nas. Robi� to na skutek jakich� niedoko�czonych
spraw z przesz�o�ci albo z powodu wielkiej, wewn�trznej niepew-
no�ci. Nasze drogi schodz� si� po prostu w z�ym momencie.

Musisz koniecznie przyj�� odwrócon� perspektyw�: to natu-
ralne, �e ludzie maj� w �yciu sprzeczne interesy; maj� swoje w�asne
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sprawy, w�asne plany, które koliduj� z Twoimi. Zamiast bra� to do
siebie albo zamartwia� si� zamiarami innych, musisz po prostu
dzia�a� tak, �eby si� chroni� i �eby posuwa� si� do przodu bez
wzgl�du na ca�� t� rywalizacj�, na krwawe jatki. Skup si� na ma-
newrach innych i na tym, jak im zapobiec. Je�li b�dziesz musia�
si� uciec do czego�, co jest sprzeczne z konwencjonaln� moral-
no�ci�, pomy�l, �e to tylko jeden z wielu manewrów, które stosu-
jesz w tych rozgrywkach — nie musisz si� czu� z tego powodu
winny. Musisz zaakceptowa� ludzk� natur� i my�l, �e ludzie ucie-
kaj� si� do agresji. Tego typu spokojna, zdystansowana perspektywa
bardzo Ci u�atwi obmy�lanie idealnej strategii, za pomoc� której
os�abisz agresj� innych. Nie anga�uj�c si� emocjonalnie w te bitwy,
przywykniesz do nich i zaczniesz nawet czerpa� przyjemno��
z tego, �e umiesz dobrze walczy�.

Nasi przeciwnicy na arenie rzucaj	 si� na nas z pazu-

rami lub atakuj	 nas g�ow	, zadaj	c nam rany, ale nie

pot�piamy ich za to, nie z�o
cimy si� na nich, ani nie

uznajemy, �e s	 brutalni. Mamy po prostu na nich

baczenie […] nie p�ynie ono z nienawi
ci czy nieufno
ci.

Zachowujemy po prostu przyjazny dystans. Musimy

tak post�powa� równie� i na innych polach. Musimy

wybacza� to, co robi	 nasi adwersarze, i zachowywa�

dystans — bez nienawi
ci czy nieufno
ci.

— Marek Aureliusz

Poleć książkęKup książkę
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