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Linda Kaplan Thaler, legenda reklamy, opowiada histori
o pewnym pechowym belgijskim zoo. Ludzie po prostu przestali
tumnie odwiedza ogród zoologiczny.
Pojawienie si wielu rónych alternatywnych rozrywek, nowinek i atrakcji spowodowao, e dla ogrodu zoologicznego nastay
trudne czasy. Liczba klientów spada, a przecie zwierzta trzeba
karmi.
Potem sonica zasza w ci.
Czujni pracownicy agencji reklamowej natychmiast wkroczyli do
akcji. Zamiecili w serwisie YouTube USG sonitka. Zaczli organizowa konkursy i ankiety (chopiec czy dziewczynka?). Ludzie
zainteresowali si tym tematem. Wokó zoo zrobi si duy szum.
Ogród znów cieszy si wziciem, odwiedzajcych przybywao.
Dziki sonicy ogród zoologiczny odzyska masowo — masowy zasig, masow rozrywk, masy odwiedzajcych. To niezaprzeczalny sukces nowych mediów.
Ta historia opowiada o atwiejszych czasach — o czasach,
w których agencje reklamowe mogy bez problemu robi to, za
co bray pienidze, czyli pozyskiwa uwag opinii publicznej.
Przypomina nam, e nasza gospodarka opiera si na zjawisku
masowoci, na publicznej rozrywce, na fabrykach zorganizowanych w taki sposób, aby mogy sprawnie wytwarza gadety lub
wiadczy usugi zapewniajce rozrywk kademu, kto jest
gotów za to zapaci.
Marketerom mona chyba wybaczy t nostalgi. Odwoanie do
mas przestao by praktycznym i przewidywalnym sposobem
nawizywania relacji z odbiorcami. Sukcesy takie jak ten, który
zapisa na swoim koncie wspomniany wyej ogród zoologiczny,
nale do rzadkoci (sonie nie co dzie zachodz w ci).
Od tej chwili sukcesy na rynku masowym bd zjawiskiem
wyjtkowym, czarnym abdziem.
Masowo umara. Jej miejsce zajmuje dziwactwo.
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Masy, normalni, dziwni i bogaci
Gówn rol w tej ksice odgrywaj cztery sowa. Ksika wyjania, e yjemy w rewolucyjnych czasach i e w zwizku z tym
musimy zmieni nasze postrzeganie znaczenia tych sów.
Masy pozwoliy nam osign wydajno. Zdefiniowalimy si
przez pryzmat masowego marketingu i masowej produkcji, a take masowego podporzdkowywania si normom spoecznym.
Masami nazywamy niezrónicowan wikszo, do której atwo
dotrze i której zaley na poczuciu przynalenoci oraz na tym,
eby przetrwa.
Normalnymi nazywamy ludzi znajdujcych si porodku. Sowo
„normalny” opisuje cechy charakterystyczne mas. Oczywicie
ma ono równie wymiar lokalny — wegetarianin w Kansas to
dziwak, w Bombaju za wpisuje si w norm. To, co normalne
tutaj, nie musi by normalne gdzie indziej. Poszukiwanie
i wzmacnianie tak pojtej normalnoci to podstawa bytu i egzystencji kadego, kto yje z mas. Z czasem marketerom udao
si uczyni normalno moralnym i kulturowym standardem
— udao im si wyj poza sfer statystyki.
Mianem dziwnych okrela si ludzi, którzy nie s normalni. Niewykluczone, e wygldasz lub zachowujesz si do niecodziennie, poniewa taki si wanie urodzie, jednak wikszo
z nas — podobnie jak ja — jest dziwna z wyboru. Jako e wymuszona odmienno nie jest owocem wiadomej decyzji, nie
bd si na niej koncentrowa w swoich rozwaaniach. Dziwactwo z wyboru to zupenie inna sprawa, gdy przejawia si
w postaci jawnego sprzeciwu wobec kultury mas oraz powszechnego rozumienia normalnoci. Wanie takie dziwactwo mnie
interesuje. Interesuj mnie ludzie, którzy postanowili przesta
podporzdkowywa si masom, przynajmniej w niektórych
aspektach swojego ycia.
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Mianem bogatego okrelam czowieka, którego sta na dokonywanie wyborów i który dysponuje wystarczajcymi zasobami,
aby robi co wicej, ni tylko zapewnia sobie przetrwanie. eby
by bogatym, nie trzeba mie prywatnego odrzutowca, potrzeba
do tego za to odpowiedniej iloci czasu, jedzenia, zdrowia i moliwoci wchodzenia w interakcje z rynkiem penym ciekawych
rzeczy i pomysów.
Przedstawiony na okadce tej ksiki swami jest bogaty, i to
nie dlatego, e ma duy dom lub drogi samochód (bo ich nie
ma). Jest bogaty, poniewa moe wybiera i moe oddziaywa
na czonków swojego plemienia. Nie chodzi tu bynajmniej wycznie o decyzje nabywcze, lecz równie o moliwo wyboru
stylu ycia.
***
Istoty ludzkie maj skonno do organizowania si w plemiona,
w grupy podajce za wspólnym liderem, które ksztatuj wasn kultur lub definiuj normalno. Rewolucja cyfrowa tylko
nasilia to zjawisko i przyczynia si do powstania milionów
zamknitych grup, których czonkowie szanuj, podziwiaj
i popieraj decyzje uznawane przez ludzi z zewntrz za dziwne, a przez nich samych za normalne (normalne dla nas).
Chc przez to powiedzie, e próby podporzdkowywania
wszystkich ludzi uniwersalnemu rozumieniu normalnoci
w celu wcinicia masom wikszej iloci mieci s nieskuteczne
i niesuszne. W naszych czasach prawdziw szans na rozwój
daje wspieranie dziwactwa, kierowanie swojej oferty do dziwaków, a nawet — jeli kto ma na to ochot — doczenie do
ich grona.
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Wojna naszych czasów…
…to nie wojna midzy mczyznami a kobietami…
…to nie wojna midzy praw a lew stron…
…to równie nie wojna midzy New York Yankees a Boston
Red Sox.
Najwiksza wojna naszych czasów toczy si midzy status quo
wspieranym przez masy a nieko czc si fal dziwactwa.
Trudno nie opowiedzie si po jednej ze stron. Albo zainwestujesz czas i energi we wspieranie mas i status quo, starajc
si osign jak pozycj w tumie, albo porzucisz te denia
i uwiadomisz sobie, e wiksze szanse rozwoju i sukcesy daje
kierowanie oferty do dziwaków, a jeszcze wiksze — przewodzenie im.
W cigu godziny bdziesz musia podj dwie decyzje:
Czy chcesz tworzy dla coraz wikszej grupy ludzi, którzy nie s
normalni, i wanie do nich kierowa swoj ofert? W zasadzie
chodzi o to, po której jeste stronie: walczysz o utrzymanie status
quo czy kibicujesz temu, co dziwne?
Czy nie zabraknie Ci pewnoci siebie, aby zachca ludzi do
podejmowania susznych, praktycznych i radosnych dziaa ?
Aby inspirowa ich do przeciwstawiania si temu, co od zawsze
narzuca im system? Czy nie powinnimy sami decydowa
o sobie i pozwoli innym decydowa o ich wasnym yciu?
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