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ROZDZIA 1
PASJA

Odkryj t jedn rzecz, która wyzwala Twoj pasj. Facebooka
zbudowano w znacznej mierze na przekonaniu, e wiat stanie si
lepszy, jeli zapewnimy ludziom szerszy dostp do informacji
i umoliwimy im zacienianie kontaktów midzy sob; ludzie stan
si dziki temu bardziej wyrozumiali, zyskaj wiksz empati.
Tym wanie zaoeniem si kieruj. W gorsze dni musz po prostu
odetchn, ale wanie to zaoenie pozwala mi i naprzód.
— porada Marka Zuckerberga dla modych przedsibiorców,
wygoszona podczas jego wystpienia na Brigham Young University
w Utah, 25 marca 2011 roku1
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azywaj go „królewiczem internetu”

Zuckerberg wykazuje si pewnymi imperialistycznymi skonnociami. Jako chopiec by mionikiem gry komputerowej Civilization,
w której zadaniem byo zbudowanie imperium zdolnego przetrwa prób
czasu. Niektórzy z jego przyjació s przekonani, e wyniós z tej gry cenne
dowiadczenie, które przygotowao go do kierowania wasn firm2. Mark,
który w szkole redniej trenowa szermierk (ba, by nawet kapitanem
druyny!), postrzega niekiedy ycie jako walk szermiercz i stara si opracowa waciw strategi oraz rozpracowa, jaki kolejny ruch powinien
wykona. Zdarzao mu si chodzi w kóko ze swoim floretem, mylc
na gos i wykonujc nage pchnicia w t i we w t. Mark umie czyta i pisa po francusku, hebrajsku, a take w acinie i grece klasycznej (a przynajmniej napisa tak w podaniu o przyjcie na uczelni). Na uczelni syn
z deklamowania ustpów z poematów epickich w rodzaju Iliady. W czasach narodzin Facebooka chopaki czsto z kolei rozmawiay o dominacji.
Dominacj Zucka trudno byo podway. We wczesnych wersjach Facebooka na kadej stronie widniao haso „Dzieo Marka Zuckerberga”,
podczas gdy na stronie z informacjami o serwisie jego nazwisko byo
opatrzone opisem „Zaoyciel, Pan i Wadca, Wróg Publiczny”3. Wiedzc
o jego znajomoci aciny, mona bez trudu wyobrazi sobie, jak po zdobyciu miliarda uytkowników ogasza wiatu: Veni, vidi, vici! („Przybyem, zobaczyem, zwyciyem”), tak jak mia powiedzie Juliusz Cezar,
fetujc zwycistwo w 47 roku p.n.e.
Jego pewno siebie czsto poczytuje si za arogancj. Jego przeszywajce spojrzenie bywa oniemielajce. Rozpisywano si ju szeroko
o jego zwyczaju wyczania si, gdy nie jest zainteresowany rozmow.
Czy nie pasuje to jednak do czowieka z misj?
Od wczesnych lat Zuck by zafascynowany tym, co czy oprogramowanie z kontaktami spoecznymi. Na Harvardzie studiowa psychologi i informatyk. Stworzy wiele drobnych programów, które analizoway sposoby, w jakie ludzie komunikuj si ze sob przez sie, a kady
z nich nauczy go czego nowego. Zuckerberg chcia przenie sposoby
porozumiewania si poza sieci do przeywajcego boom wiata interakcji online. Stao si to jego pasj. Z tej pasji wyrasta jego pewno
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siebie. Jak twierdzi redaktor „Fast Company” Ellen McGirt w jednym
ze swoich artykuów o Zucku: „Nie jest jednak arogancki — jest niezwykle pewny siebie”4.
Mark odziedziczy smykak do techniki po swoim ojcu, Edwardzie
Zuckerbergu. Ed, z zawodu dentysta, by mionikiem techniki. Kupowa wszystkie najwczeniejsze komputery, jakie tylko móg. Pierwszego
zakupu dokona w 1978 roku, a by to komputer osobisty Atari 800,
przeznaczony dla przygodnych maniaków komputerowych. To na nim
Mark nauczy si kodowania. Niedugo pó niej Zuckerbergowie kupili
IBM XT, który znalaz swoje miejsce w domowym gabinecie Edwarda.
Ed nie ba si zabaw z technik i sam nauczy si kodowa. Mark uwielbia bawi si maszynami co najmniej w takim samym stopniu jak jego
ojciec. Ed sekundowa w tym i jemu, i pozostaym swoim dzieciom.
„Trzeba je zachca, by kieroway si swoj pasj”5.
Zuck przeprowadzi jeden ze swoich pierwszych eksperymentów ze
spoecznym wykorzystaniem oprogramowania w poowie lat 90., kiedy
jego ojcu przejado si woanie do drugiej sali swojego domowego gabinetu dentystycznego, by ogosi przybycie kolejnego pacjenta. Zaleao mu na wydajniejszym rozwizaniu. To wanie wtedy Mark stworzy
system komunikacyjny „Zucknet”, który umoliwia wysyanie powiadomie midzy komputerami w jego domu. System ten zdoby popularno poza gabinetem Eda — Zucknetu uywa take sam Zuck i jego
trzy siostry, Randi, Donna i Arielle, do prowadzenia rozmów, kiedy wszyscy znajdowali si przy swoich komputerach we wasnych pokojach.
Program ten by prostsz wersj komunikatora AOL Instant Messenger,
który pojawi si rok pó niej.
Tworzenie programów komputerowych — szczególnie takich, które
daway ludziom moliwo porozumiewania si — sprawiao Markowi
przyjemno. Potrafi pracowa nad kodem do samego rana. Jego znajomi z Harvardu wspominaj koszulk, któr czsto nosi. Znajdowaa
si na niej maa mapka z podpisem „Code Monkey” („Mistrz programowania”). W szkole redniej i na pierwszym roku college’u Mark stworzy kilka skromnych programów, w tym Synapse, CourseMatch i Facemash. Facemash mona uzna za przyczyn powstania Facebooka, ale
o tym pó niej.
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Synapse Media Player, program, który Zuck wspótworzy na ostatnim roku Phillips Exeter Academy, bada z pomoc sztucznej inteligencji, jakich utworów muzycznych uytkownik sucha, aby zaproponowa
mu inne utwory w tym samym stylu. Na ten program zwróci uwag
zarówno Microsoft, jak i AOL. Cho spóki te byy zainteresowane zatrudnieniem Marka, on sam postanowi uda si na Harvard.
W pierwszym tygodniu swojego pobytu na uczelni Zuck stworzy
program CourseMatch, który mia pomaga studentom zorientowa si,
kim s ich koledzy z zaj. Poniewa dawa moliwo umówienia si
z niez dziewczyn czy te wkrcenia si w towarzystwo popularnych
ludzi, program ten by atrakcyjny dla studentów Harvardu, którzy mieli
obsesj na punkcie statusu spoecznego. By te niezwykle przydatny
dla studentów, którzy chcieli si wspólnie uczy na zajcia. Jak zauway
David Kirkpatrick w ksice Efekt Facebooka, Zuck stworzy program,
z którego studenci naprawd chcieli korzysta.
Zachcony sukcesem CourseMatch Mark pali si do wypróbowania
kolejnych pomysów. Miesic pó niej stworzy Facemash, program, który
mia suy wyonieniu najatrakcyjniejszej osoby na kampusie. Mark odwanie zachci uytkowników do porównywania twarzy dwóch osób
tej samej pci i gosowania na atrakcyjniejsze. Projekt ten, zrealizowany
w ramach omiogodzinnego cigu, z miejsca sta si hitem. Ludzie nie
mogli si od niego oderwa.
Wtedy te zaczy si problemy. Harvard odci Markowi dostp do
internetu i wezwa go (wraz z dwoma innymi studentami, którzy pomogli
w stworzeniu Facemasha) do stawienia si przed komisj dyscyplinarn.
Problem polega na tym, e Mark wama si do systemu uniwersyteckiego, eby zdoby nazwiska i zdjcia „uczestników” swojego serwisu
bez zezwolenia uczelni i samych studentów. Udao mu si uzyska dane
studentów z dziewiciu sporód dwunastu domów studenckich na Harvardzie, wamujc si lub zdobywajc loginy od znajomych. Wadze uczelni
stwierdziy, e w swoich dziaaniach wykorzysta dane osobowe w sposób
nieodpowiedni i bez stosownego upowanienia. Zawieszono go i skierowano do opiekuna. Zanim zdjto jego witryn, studenci zdyli odda
gosy na 22 tysice par zdj6.
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Sukces tych eksperymentów dobitnie udowodni Zuckowi, e mia
zacicie do tworzenia prostych, lecz wcigajcych programów. Mia te
pasj. Chcia czy ludzi, zbudowa otwarty wiat. Niewane w jakiej
formie i w jakim celu, Mark Zuckerberg silnie pragn pomóc ludziom
w porozumiewaniu si, a tym samym wzbogaci ich ycia. Chcia stworzy
„narzdzie spoeczne”. Pewnego razu na swojej osobistej stronie facebookowej Zuck okreli swoje zainteresowania nastpujco: „otwarto;
tworzenie rzeczy, które uatwiaj ludziom komunikowanie si i dzielenie
si tym, co dla nich wane; rewolucje; przepyw informacji; minimalizm”7.
Obecnie w zakadce O mnie na jego profilu widnieje zwize: „Staram si
stworzy bardziej otwarty wiat”.
To wanie ta pasja pomoga mu przej drog od „poraki” Facemasha do narodzin Facebooka. Tyle e Facemash nie by dla niego porak, tylko kolosalnym sukcesem. Facemash przede wszystkim udowodni,
e modzi ludzie bardzo chcieli przenie do internetu swoje interakcje
spoza sieci. Mark dokona swojego wyczynu w okresie, kiedy studenci
prosili uczelni o stworzenie serwisu, w którym mogliby znale  najwaniejsze informacje o swoich kolegach, co miaoby uatwia nawizywanie kontaktu na kampusie. Z tego dowiadczenia Mark wycign
niemao wniosków. Sdz, e to wanie te dowiadczenia zdecydoway
o sukcesie Facebooka i funkcjach jego wczesnych wersji.
Kiedy Facebook wystartowa na pocztku kolejnego roku, Mark dopilnowa, by rejestracja bya dobrowolna i aby studenci mogli sami zdecydowa, czy chc si dzieli swoimi danymi. Studenci musieli wyrazi
zgod na uczestnictwo, a take mieli moliwo okrelenia, które dane
maj by widoczne dla ich znajomych. Tym razem miao si oby bez
wamywania si do systemów i korzystania z cudzych loginów.
Jaki z tego mora? Sytuacja, w jakiej Mark znalaz si z Facemashem,
moga by albo porak, albo okazj do wycignicia wniosków, w zalenoci od podejcia. Jeli gorliwie Ci na czym zaley, to prawdopodobnie uznasz takie dowiadczenie za cenn lekcj, z której wnioski
wykorzystasz przy kolejnym podejciu do realizacji swojego pomysu.
Jeli naprawd w co wierzysz, nic nie stanie Ci na drodze do ziszczenia
Twojej wizji. Pasja jest cienk granic, oddzielajc sukces od poraki.
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Jeli podasz za swoimi marzeniami,
„poraki” nie istniej.

Falstart to bezcenna okazja do wycignicia wniosków przed kolejnym
podejciem do ziszczenia jakiej wizji lub opracowania produktu.

Oto podstawa „Drogi Hakera”: Twój produkt jest zawsze niedokoczony; Twoja praca nigdy si nie koczy. „Dla nas”, twierdzi Pedram
Keyani, kierownik zespou Facebooka ds. bezpieczestwa, „hacking to
arliwa praca nad osigniciem celu i gotowo na przeywanie poraek”8.
Zuck ma prawdziw wizj i chce zobaczy, jak wizja staje si ciaem. Z tego
powodu nigdy nie zrzek si kontroli nad swoj spók, nawet po wejciu na gied. Niektórzy mogliby to nazwa obsesj na punkcie kontroli,
ale sama uwaam, e w jego wykonaniu to czysty geniusz. „Tyle firm trwa
w takiej obawie, e inni dostrzeg ich bdy, e a boj si podejmowa
jakiekolwiek ryzyko”, twierdzi pewny siebie Zuckerberg. „Przedsibiorstwa prowadzi si zwykle tak, by ludzie oceniali si nawzajem pod ktem swoich poraek. Mnie nikt nie zwolni, jeli trafi nam si gorszy rok.
Czy gorsze pi lat. Nie musz si martwi robieniem dobrej miny do
zej gry. Mog zwyczajnie poprowadzi firm tak, by tworzya jak
warto dodan”9. Tworzenie wartoci dodanej (nawet jeli zaliczysz po
drodze par potkni) przebija wszystko inne.
Eksperyment Zucka z Facemashem uczy nas jeszcze jednej rzeczy:
wytrwaoci. Mark usysza proby studentów i postanowi, e jeli uczelnia nie dostarczy im tego, czego chc, to on sam im to zapewni. Zreszt
znajc go, pewnie i tak przysig sobie zrobi to lepiej, ni mógby sam
uniwersytet. Wiedzia, e po jego wybryku z Facemashem studenci yli
z obaw, e Harvard z zaoenia bdzie odrzuca podobne projekty.
Nie zamierza siedzie na uboczu i si temu przypatrywa. I tak wanie
powsta Facebook.
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Zauwayam, e cieszcych si najwikszym powodzeniem przedsibiorców czy jedna cecha: nieustpliwo. Wiedz, co maj do zrobienia, i mao co moe ich powstrzyma. Potykaj si, podnosz i id dalej.
Id naprzód, poniewa maj misj, pasj i poczucie celu. Nie mogliby
postpowa inaczej! Ludzie z pasj, którzy kieruj si swoim poczuciem
celowoci, nie czekaj na lepsz pogod, tylko pyn prosto w szkwa.
Jak to uj Steve Jobs (w wywiadzie dla Smithsonian Institute w 1995
roku): „Jestem przekonany, e czysta wytrwao stanowi o poowie sukcesu wybitnych przedsibiorców”10.

Pasja jest matk wytrwaoci — jednego z kluczowych
skadników sukcesu.

Co ciekawe, przyjmujemy bdne zaoenie, e nasze pomysy na biznes czy nowe produkty musz by w stu procentach oryginalne i nowatorskie. Prawda jest taka, e wikszo najsprawniejszych przedsibiorców (i — co wicej — marketingowców) z dum kradnie cudze
pomysy. Niemniej jednak dopilnowuj, by gotowy produkt by oryginalny we wszystkich kluczowych aspektach — tych, które s wane zarówno dla twórcy, jak i dla konsumenta — sprawiajc tym samym, e
produkt staje si wartociowy.
Mark Zuckerberg zrobi z Facebookiem wanie to.
Jaka inspiracja staa za jego sukcesem? Jak wpad na swój pomys?
O drodze Zuckerberga do sawy mona wiele wywnioskowa z jego kariery akademickiej. Sama idea Facebooka moga si narodzi, kiedy Zuck
by jeszcze uczniem prywatnej szkoy z internatem w Exeter, gdzie spdzi lata 2000 – 2002. Po zapisaniu si do szkoy Mark otrzyma wasny
egzemplarz katalogu uczniów, Photo Address Book („Fotograficzna ksika
adresowa”). Uczniowie mówili o tyme katalogu nie inaczej ni o „ksice twarzy” — „The Facebook”. Ksiki te byy nieodczn czci ycia
uczniów. Poniewa uczniowie Exeter nie mogli korzysta z telefonów
komórkowych na kampusie, a co roku zmieniali miejsce zamieszkania
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i numery telefonów, te corocznie wydawane katalogi byy jedynym sposobem na utrzymanie kontaktu z kolegami. Co wicej, dziki nim mogli
si rozezna w tym, gdzie ich koledzy mieszkali, kto by lubiany, kto
nielubiany, kim byli nowi mieszkacy kampusu, oraz zdoby wiele innych informacji. Kiedy Mark ukoczy szko, dziaowi informatycznemu Exeter udao si zamieci cay katalog w internecie pod adresem
http://student.exeter.edu/facebook11. Ten adres URL jest ju nieaktywny,
a Mark nigdy oficjalnie nie skomentowa, w jakim stopniu Photo Address
Book z Exeter wywara na niego wpyw, ale wida goym okiem, e zwróci uwag na potrzeb, któr mógby zaspokoi na kampusach uczelni
i szkó rednich, jednoczenie promujc warto swojego yciowego celu
— zbudowania zjednoczonego komunikacyjnie wiata.
Harvard wydawa podobny rocznik, Freshman Register („Rejestr pierwszaków”), w którym przedstawiano jedynie nowo przyjtych studentów.
Niemniej korzystano z tego katalogu do rozlegle. Studenci pragnli
jednak moliwoci zarzdzania wasnymi danymi w sieci. David Kirkpatrick wspomina w Efekcie Facebooka: „Tamtej jesieni Zuckerberg uczszcza na zajcia z matematyki dotyczce teorii grafów. Pod koniec semestru
wszyscy uczestnicy zaj udali si na obiad i wcignli si w dyskusj
o zapotrzebowaniu na »uniwersalny katalog twarzy«”12. Zuck ponadto
przyzna Kirkpatrickowi, e biuletyn Harvardu, w którym opisano porak Facemasha, podsun mu pomys, by rozwin swój eksperyment
z Facemashem. Jak wspomniano w biuletynie: „Udaoby si unikn
wielu problemów zwizanych z Facemashem, gdyby tylko dziaalno
serwisu bya ograniczona do studentów, którzy by dobrowolnie wczytywali swoje zdjcia”13.
Na rok przed tym, jak Zuck rozkrci Facebooka, wystartowali obydwaj jego konkurenci: MySpace i Friendster. Friendstera stworzono gównie z myl o tym, by pomóc uytkownikom w odnajdowaniu swoich
drugich poówek, a ludzie korzystali z niego bardziej w celach randkowych ni na potrzeby codziennej komunikacji. MySpace by nieco bardziej efektowny — by otwarty na kadego i pozwala na utworzenie
profilu pod rzeczywistym nazwiskiem lub pseudonimem (co byo atrakcj
dla brany rozrywkowej).
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Co z tego wynika? Bystry przedsibiorca nie boi si wykorzystywa
inspiracji, które same go nachodz, i czasami z dum kradnie pomysy.
Niektórzy z tych, którzy odnosz najwiksze sukcesy, potrafi dostrzec
potrzeb bd luk i — jeli starczy im pasji — mog pomóc j wypeni.
Widz okazj, by zrobi co lepiej, i decyduj si z niej skorzysta. Robi
to jednak w oryginalny sposób, wykorzystujc wasn wiedz i dowiadczenia, kierujc si swoimi przekonaniami. To wanie tutaj pasja odgrywa kluczow rol. Twoja pasja i cele yciowe s widoczne we wszystkim, co tworzysz, i w tym, jak to tworzysz. Dla Zuckerberga byo to
stworzenie „grafu spoecznego”, wymuszajcego na ludziach przedstawianie swoich prawdziwych tosamoci i dajcego im kontrol zarówno
nad iloci informacji, którymi si dziel, jak i tym, które z nich mog
zobaczy ich znajomi. Byo to zupenie inne podejcie do produktu ni
u konkurencji.
Jak to uj James R. „Jim” Jarmusch, niezaleny amerykaski reyser,
scenarzysta i aktor:
„Nic nie jest oryginalne. Kradnij wszystko, co Ci inspiruje lub oywia Twoj wyobra ni. Pochaniaj stare filmy, nowe filmy, muzyk,
ksiki, obrazy, zdjcia, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, dziea
architektury, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, akweny, wiata
i cienie. Kradnij tylko to, co ciska Ci za serce. Dziki temu Twoja
praca (i kradzie) bdzie autentyczna. Autentyczno jest bezcenna;
oryginalno to mit. I nie kryj si ze swoim zodziejstwem — jeli
chcesz, paw si w nim. W kadym razie pamitaj, co powiedzia
Jean-Luc Godard: »Niewane, skd co zabierasz — liczy si, dokd
to niesiesz«”14.

ródo inspiracji jest nieistotne. Twój pomys moe nie by
w peni oryginalny, ale swoje dziea musisz tworzy
z poczuciem autentyzmu i celowoci.
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Cho na pierwszy rzut oka sie spoeczna Facebooka nie rónia si
znaczco od sieci konkurencyjnego MySpace’a i Friendstera, serwis ten
w istocie nie mia sobie podobnych. Wynikao to z przekona Marka.
Zuckerberg wierzy, e wiat zmierza w stron radykalnej transparencji. „Radykalna” to w tym kontekcie trafne okrelenie. Wedug Zucka
przepyw informacji w sieci nie powinien by ograniczony — co tu duo
mówi — niczym. Mark wierzy, e wiat online powinien by moliwie
wiern kopi wiata offline. Kiedy rozmawiasz ze swoimi przyjaciómi,
to wiedz oni, jak wygldasz, znaj Twoje prawdziwe imi i wiedz, co
lubisz bd czego nie lubisz. W odrónieniu od innych istniejcych wówczas sieci spoecznociowych dzieo Zucka nie miao by oszukaczym
narzdziem do tworzenia faszywych profilów. Zuck koncentrowa si
skrajnie na zapewnieniu, by stworzony przy jego udziale graf spoeczny
online pozostawa transparentny i autentyczny. Autentyczno jest dla
niego wszystkim. Jeste, kim jeste, masz jedn tosamo; nie jeste dwiema czy trzema osobami, a jawienie si przed innymi kim innym ni w rzeczywistoci to wedug niego obuda. Mark wierzy, e internetowa autoekspresja powinna by równie uczciwa jak w wiecie rzeczywistym. Std
ograniczenie Facebooka, który pozwala kademu na posiadanie tylko
jednego profilu. I rzeczywicie, uytkownicy, którzy tworz ich wicej,
s blokowani.
Co wicej, Zuck wierzy, e internet zbliy do siebie ludzi z caego
wiata. Ma racj — to ju nastpio. Wierzy, e nie powinno by adnych
ogranicze w porozumiewaniu si i kontaktowaniu online, ale i w sposobie, w jaki tworzy si informacje, konsumuje je i dzieli si nimi. Tajemnice nie maj racji bytu — istnie mog jedynie informacje i narzdzia, które
wzbogacaj ludzkie ycia. Takie narzdzia i sieci powinny by darmowe.
Tworzc Facebooka, Zuck korzysta z darmowego, open source’owego
oprogramowania, takiego jak bazy danych MySQL i narzdzia serwerowe
Apache, co zdecydowao o sukcesie, jaki Facebook móg odnie bez
szczególnie duych wejciowych nakadów finansowych. (Mark pierwotnie paci jedynie za hosting i serwery).
Facebooka stworzono z myl o prezentowaniu rzeczywistej tosamoci i jego zadaniem jest wzbogacanie relacji z lud mi, których zna si
z ycia poza sieci. Budowanie zaufania w spoecznociach internetowych
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nie jest moliwe, jeli tosamo uczestników jest niespójna i nieznana
ogóowi. Facebook by pierwsz sieci spoecznociow, która wprowadzia tak zasad i wymagaa jej przestrzegania. Facebook od samego
pocztku dawa uytkownikom kontrol nad tym, jakimi informacjami
si dziel i kto ma do nich dostp. „Legitymowanie si dwiema tosamociami jest oznak nieuczciwoci”, twierdzi Zuck15. I dodaje: „Sia
transparencji w dzisiejszym wiecie nie daje nikomu moliwoci posiadania dwóch tosamoci”16. Wierzy, e taka transparencja pomoe take
w stworzeniu zdrowszego spoeczestwa. Zdaje sobie spraw, e doprowadzenie caego wiata do takiego stopnia otwartoci, jaki chciaby
widzie, jest nie lada wyzwaniem, ale jednoczenie jest pewien, e tworzc
Facebooka i nieugicie trzymajc si tych zasad od omiu lat, dokada
si do osignicia tego celu.
MySpace z kolei nie by szczególnie zainteresowany tym, kto docza do jego sieci. Uytkownicy mogli mie wiele kont i wyraa si na
róne sposoby, czy to pod prawdziwym nazwiskiem, czy faszywym. Panowaa te pena dowolno w decydowaniu o wygldzie profilu. Ponadto
ludzie wpadli w mani doczania uytkowników do znajomych; by to
wycig o liczb bez wzgldu na jako, zupenie jakby sie nie powstaa
z myl o osobistych kontaktach, tylko o popularnoci. Z MySpace’a od
pocztku korzystaa brana rozrywkowa i muzyczna. Za celebrytami
podyli ich mionicy. Zachowanie ludzi, podobnie jak charakter publikowanych obrazów, byo na ogó pene blichtru, a zarazem frywolne.
Z tego wzgldu serwis ten uznawano za „odlotowy” i zabawny — kady
móg udawa, kogo chcia. Publikacja kadego obrazu bya dogbnie
przemylana — nie byo tam zbyt wielu swobodnie robionych zdj.
Domylnie kady móg zobaczy konto uytkownika. Kiedy Facebook
dopiero startowa, MySpace z ponad milionem uytkowników by faworytem wród amerykaskich mediów spoecznociowych.
Facebook by natomiast narzdziem spoecznym, rodkiem majcym
zaspokaja bardzo prost potrzeb utrzymywania kontaktu ze znajomymi i swobodnego porozumiewania si z nimi. Mia do spartask
opraw graficzn, a uytkownicy przez pewien czas nie mogli wczytywa wielu zdj — pierwotnie moliwe byo wczytanie zaledwie jednego.
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Co wicej, serwis potwierdza tosamo na podstawie uniwersyteckiego konta e-mailowego, zanim jeszcze otworzy si na szersz publik.
Gdy Facebook umoliwi uytkownikom wczytywanie wikszej liczby
zdj, ludzie zaczli korzysta z moliwoci robienia zdj na bieco
podczas spotka ze znajomymi. Zaczli dzieli si zdjciami swoich
dzieci, zwierzt domowych, ulubionych potraw i rónych innych rzeczy,
nie martwic si o jako czy pozowanie, wcigajc tym samym swoje
„prawdziwe ycie” w sie.
Przez cay okres istnienia tej sieci spoecznociowej Zuck pozostawa
wierny swojej pasji i celowi, w jakim Facebook powsta. Zawsze pilnowa, by zysk nigdy nie sta si waniejszy od uytkowników. W cigu
minionych omiu lat krytykowano go za dbanie o interesy uytkowników kosztem przychodów, ale mimo to nigdy nie zmieni kursu. „Nigdy nie chciaem prowadzi firmy”, twierdzi. „Firma to dla mnie dobry
rodek do zaatwiania spraw”17. Jego wiara w spók i jej misj bya tak
staa, e niezmiennie odmawia odsprzedania jej, nawet kiedy dyrekcja
Yahoo zaoferowaa mu miliard dolarów.
Pienidze nie s dla niego priorytetem. Od spieniania sukcesu bardziej interesuje go stworzenie czego naprawd genialnego. Przez dugi
czas wynajmowa mieszkanie, w którym spa na materacu na pododze.
Je dzi samochodem marki Acura TSX. Nie ubiera si efektownie; woli
koszulki i bluzy z kapturem. W licie wystosowanym przy pierwszej
ofercie publicznej Zuck zadeklarowa: „Mówic wprost: nie wymylamy
usug, eby zarabia; zarabiamy, eby wymyla lepsze usugi”18. Przypomina mi to Steve’a Jobsa i jego wypowied w wywiadzie dla „Wall
Street Journal” z 1993 roku: „Nie interesuje mnie bycie najbogatszym
czowiekiem na cmentarzu. Liczy si, by ka si spa z myl, e zrobilimy co cudownego”19.
Za sowami Zuckerberga id czyny. 11 grudnia 2009 roku Mark opublikowa na swoim profilu nastpujcy wpis: „Jakbycie byli ciekawi, moje
dane s w wikszoci ogólnodostpne, eby wszyscy mogli je widzie.
Niektóre treci ustawiem tak, by byy bardziej prywatne, ale nie widz
potrzeby ograniczania widocznoci zdj z przyjaciómi, rodzin czy moim
pluszowym misiem :)”.
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Cho pienidze nie s priorytetem, Markowi zaley na rozwoju firmy
i jej rentownoci. Gównie jednak zajmuje go „stworzenie czego, co rzeczywicie odmienia oblicze wiata”. Jak twierdzi, „Prawie codziennie zadaj sobie pytanie: »Czy zajmuj si najwaniejsz rzecz, któr mógbym robi?«. Jeeli nie mam poczucia, e pracuj nad najwaniejszym
problemem do rozwizania, to nie czuj si dobrze z tym, jak spdzam
swój czas. I o to wanie w tej firmie chodzi”20.
Zainteresowania biznesowe Zucka zawsze cile przystaway do jego
osobistego wiatopogldu. Zuck potrafi nawet zachca swoich pracowników, by pracowali nad pasjonujcymi ich projektami, a nie nad tymi,
które si im si przydziela. To naprawd niesamowity sposób korzystania z kompetencji pracowników, ale take z peni ich potencjau.
Do kwestii celowoci, produktu i ludzi powrócimy w kolejnych rozdziaach.

Twórz to, w co wierzysz.
Dostosuj swoje zainteresowania zawodowe
do swojego osobistego wiatopogldu.

Zawsze darzyam niezwykym szacunkiem przedsibiorców, którzy
byli gotowi trzyma si swojej wizji i dziaa w zgodzie ze swoj pasj,
bez wzgldu na krytyk. Do takich ludzi nale Estée Lauder, Amelia
Earhart, Steve Jobs, Warren Buffett, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Bill
Gates, Mary Kay Ash, Coco Chanel, Madame C. J. Walker, Jack Welch,
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Mark Zuckerberg i wiele innych, mniej znanych osobistoci. „Nasza
opowie o nas samych w znacznym stopniu dotyczy tego, e chcemy
by wynalazcami”, twierdzi prezes Amazon Jeff Bezos. „I, co niezwykle
wane, jestemy gotowi mierzy si przez dugi czas z brakiem zrozumienia”21. Zuck zdaje si przystawa do tego — nie szuka poklasku, ma
pasj i wizj i jest skory do powice, eby tylko swoj wizj zici.
Pasja to ciekawa rzecz. Gdy robisz co, co kochasz, masz do siy,
by przenosi góry. Z bada i dowiadczenia wynika, e podanie za
wasn pasj prowadzi do wielkich sukcesów.
Srully Blotnick, amerykaski autor i dziennikarz, w ksice Getting
Rich Your Own Way omawia badania prowadzone przez dwadziecia lat
(od 1960 do 1980) wród 1500 absolwentów szkó biznesu, w ramach
których ledzono odnoszone przez nich sukcesy po ukoczeniu studiów
w nawizaniu do ich decyzji zawodowych. Wszystkim 1500 osobom zadano to samo pytanie: czy wolaby zaj si spenianiem swoich marze
ju teraz, czy najpierw obra sobie ciek kariery, która zapewni Ci bezpieczestwo finansowe? 83% uczestników odpowiedziao, e wolaoby
zapewni sobie najpierw bezpieczestwo finansowe, a marzeniami zaj
si pó niej. 17% wolao od razu zaj si marzeniami, a nad pienidzmi
zastanowi si pó niej.
Dwadziecia lat pó niej wród 255 absolwentów, którzy zdecydowali
si na prac przystajc do ich upodoba, znalazo si 100 milionerów.
Wród 1245 absolwentów, którzy postanowili przedoy wysze wynagrodzenie ponad swoj pasj, trafi si zaledwie jeden milioner22.
Niezwyke! Z tych bada wynika, e jeli nic Ci nie popdza, by
zmierzy si z przyszoci, i jeli z Twoimi marzeniami nie wie si
adne poczucie celowoci, to nie masz wielu szans na ich spenienie.
Dlaczego? Moim skromnym zdaniem Warren Buffett uj to najlepiej:
„Bez pasji nie masz energii. Bez energii nie masz niczego”23.
Pasja napdza sukces. Tego nie da si podway. Udowodnio to
multum nietuzinkowych postaci. Chciaabym jednak zwróci te uwag
na inn cech waciw wszystkim wielkim przedsibiorcom, którzy
odnieli sukces: zdolno podejmowania dziaa! Pragnienie bez dziaania
pozostaje pragnieniem. Z pragnienia nie wyniknie aden rezultat, jeli
nie wprowadzisz go w ycie. Wybitnych przedsibiorców od dobrych
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odrónia wanie to, e dziaaj, zamiast planowa. Estée Lauder powiedziaa kiedy: „Nie zaszam tutaj, rozmylajc i marzc. Zaszam tu, idc”24.
Powiedziaabym wrcz, e nie trzeba by geniuszem, eby stworzy
co wyjtkowego. Czasami inicjatorami rzeczywistych zmian s zupenie przecitni ludzie, a to dlatego, e s gotowi wprowadzi swoje pasje
w ycie. S gotowi popenia bdy i zaryzykowa wszystko. S gotowi
przey poraki, podnie si i próbowa dalej. To za spraw pasji jest
moliwe realizowanie swoich pomysów. To najprawdopodobniej ci,
którym starczy pasji, by zainicjowa prawdziwe zmiany, rzeczywicie ich
dokonaj.
W toku swojej kariery wspópracowaam z wieloma firmami, od
start-upów po wielkie korporacje. Widziaam, jak genialni ludzie wpadaj na fantastyczne pomysy. Widywaam imponujce marzenia i wspaniae okazje. A wikszo z nich gdzie ot tak sobie znikaa, bo nikt nie
chcia ich zrealizowa. Widziaam te, jak przecitni ludzie, z mniejszym
autorytetem, mniejszymi zasobami, sabiej wyksztaceni i pozbawieni wymaganego dowiadczenia podejmowali si udanych przedsiwzi, poniewa tak bardzo powicali si swoim marzeniom i celom, e wrcz
nie mogli nie stworzy czego wspaniaego. Widywaam te, jak niektóre z tych przedsiwzi upaday, ale nie wynikao to z braku chci. Ci,
którzy stale si zmieniali, pozostajc jednoczenie wierni swoim pasjom
i obranym celom, odnosili sukcesy.
Powiem z brutaln szczeroci: jeli jeste intraprzedsibiorc i pracujesz dla duej firmy, to zapewnienie sobie wolnoci pozwalajcej na
skorzystanie z takich szans bdzie trudne. Musisz mie w sobie siln
wiar i wsparcie ze strony kierownictwa, by móc podj konieczne ryzyko i zdoby konieczne zasoby. Niemniej widywaam intraprzedsibiorców, którzy zgodnie z duchem innowacji podejmowali inicjatyw
bez dostpu do wielu zasobów, zakadajc, e „lepiej podj ryzyko teraz,
a o przebaczenie prosi pó niej”. Nie podejmuj si oceny, czy to podejcie jest dobre — kada sytuacja jest inna. Wiem te, e nie mona
przezwyciy status quo i doprowadzi do rzeczywistego przeomu
bez podjcia tego kroku. Jak twierdzi uwielbiana dyrektor marketingu
Intela, Deborah Conrad: „Jeli wszystkim wci jest wygodnie, to aden
z Ciebie wichrzyciel”.
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Mark Zuckerberg móg poprzesta na opowiadaniu o sieci spoecznociowej swoich marze, podobnie jak wielu jego kolegów w Exeter
i wielu studentów Harvardu. Ale tylko jemu starczyo zaparcia, eby
postawi odwany krok i zadziaa. Przemyla spraw, zaprojektowa
serwis, wymyli funkcje, zapaci za hosting i uruchomi witryn w jedn z typowych nocy, które spdza na zabawach z kodem swoich rónorakich projektów.
W swoim wywiadzie z 2010 roku dla tygodnika „Time”, który uzna
go za czowieka roku, Zuck stwierdzi: „Najbardziej szalone z tego wszystkiego jest to, e pamitam rozmowy ze znajomymi w college’u. Po prostu zakadalimy jako, e wiat znajdzie si w takim stanie jak teraz, ale
bralimy za oczywisto to, e jestemy zwyczajnymi dzieciakami z college’u. Jak to si stao, e to my bylimy najlepiej wykwalifikowani do
tej pracy? To zupenie niedorzeczne! Chyba po prostu wynika z tego, e
innym nie zaleao tak bardzo jak nam”25.
Ludzie czynu zawsze dziaaj. „Moliwo” oznacza dla nich: „to da
si zrobi!”. Wanie w ten sposób ich marzenia staj si rzeczywiste.
Plakat Facebooka w siedzibie firmy w Palo Alto gosi: „Lepsze zrobione
ni perfekcyjne”.

Pasja + Dziaanie = Wyniki

Markowi zaley na tym, by odmieni ycie ludzi z caego wiata poprzez zapewnienie im dostpu do informacji i moliwoci dzielenia si
nimi. Globalna transparencja prowadzi wedug niego do globalnego zaufania. Tworzy bardziej sprawiedliwy i lepiej zarzdzany wiat. Jest narzdziem do szerzenia wolnoci i demokracji. Chodzi o to, by da jednostce tak sam wadz, jak dysponuj media — o wyrównanie
pola gry. W swojej wypowiedzi przed suchaczami podczas wyjazdu do
Hiszpanii stwierdzi: „ wiat nie stanie si bardziej otwarty z dnia na
dzie. To zadanie na 10 – 15 lat”. Jest dugodystansowcem. Peter Thiel,
inwestor venture capital i przyjaciel Zucka, przyj t wizj w peni:
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W zglobalizowanym wiecie ludzie yj w coraz mniejszym oddaleniu.
W moim odczuciu kluczow wartoci jest tolerancja i to, by byo jej
coraz wicej. W modelu Facebooka podoba mi si to, e koncentruje si na prawdziwych ludziach i pozwala im zawizywa znajomoci z innymi oraz tworzy relacje nie tylko w tych kontekstach,
w których ju s usytuowani, lecz take w nowych. Globalizacja nie
przekada si koniecznie na to, bymy si przyja nili z wszystkimi
lud mi na wiecie. Oznacza jednak w pewien sposób, e jestemy
otwarci na wicej ludzi w o wiele wikszym zakresie kontekstów ni
kiedykolwiek dotd.

W ich przekonaniu ludzie s waniejsi od technologii. „Najwaniejsze to pomaga ludziom z caego wiata organizowa si samodzielnie”,
mówi Thiel26. Z tego wanie wzgldu Thiel zainwestowa wczenie
w Facebooka, a obecnie zasiada w zarzdzie spóki.
Cokolwiek robisz, zawsze musisz si mierzy z krytyk, a im jeste
waniejszy, tym bardziej jeste na to naraony. Tak wanie jest z Facebookiem. Czsto krytykuje si go za powicanie prywatnoci na rzecz
idei radykalnej otwartoci. Wydaje si, e modsze pokolenie nie jest
przejte kwesti prywatnoci w takim samym stopniu jak pokolenia poprzednie. Modzie wychowana w globalnej wiosce czsto cieszy si
z otwartoci Facebooka i moliwoci przeze zapewnianych, takich jak
moliwo ekspresji i znajdowania ludzi mylcych podobnie. Nie przecz, e prywatno zawsze naley bra pod rozwag, ale wierz, e istnieje te druga strona medalu — osobista odpowiedzialno. Uwaam,
e nie naley si dzieli w sieci tym, czym nie jest si gotowym podzieli
z caym wiatem. Wszystko, co robimy zarówno w sieci, jak i poza ni,
jest kwesti osobistej decyzji. Tak samo jest z decydowaniem o tym, czym
si dzielimy w sieciach spoecznociowych.
Przy zbieraniu materiaów na potrzeby tej ksiki trafiam na wpis
jednego z techników Facebooka, Michaela Novati. Wida w nim, jak
bardzo pracownicy Facebooka s zaangaowani w wizj Zucka, a take
osobist interpretacj „otwartoci” wedug Michaela:
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PRZEMYLENIA O „OTWARTOCI”
Michael Novati w rod 15 grudnia 2010 roku, o 20.07

Jako lojalny technik i mionik Facebooka si rzeczy staj po stronie serwisu
w wielu spornych kwestiach. Zdecydowanie najczciej poruszanym tematem jest stosunek Facebooka do „otwartoci”. Misj Facebooka jest danie
ludziom moliwoci dzielenia si i sprawienie, eby wiat sta si bardziej
otwarty, a komunikacja bya sprawniejsza, ale zwykle nie ucilamy, co mamy
na myli, mówic „otwarty”. Tutaj naley doszukiwa si przyczyn wikszoci
dysput, które prowadz z lud mi na ten temat.
Otwartoci nie naley rozumie osobicie. Nie uwaam, e zadaniem
Facebooka jest sprawienie, by wszyscy upubliczniali swoje prywatne informacje.
Otwarto naley rozumie uniwersalnie. Facebook chce, by wiat w ogóle
sta si bardziej otwarty i transparentny. Po dobr analogi — narodziny
druku — moemy sign kilkaset lat wstecz. Prasa drukarska przekazaa
szerokim masom informacje, które byy dostpne wczeniej jedynie dla garstki
wybranych, pozwalajc wszystkim podejmowa lepsze, bardziej wiadome
decyzje. Innym przykadem jest internet, który ukaza ludziom róne punkty widzenia i przekazuje im na bieco informacje praktycznie o wszystkim,
co dzieje si w dowolnym miejscu na wiecie. Facebook chce odgrywa
podobn rol, uatwiajc ludziom dzielenie si informacjami i zdobywanie
ich od znajomych i dalszych uczestników sieci kontaktów.
Sdz zatem, e podejcie Facebooka do otwartoci naley w osobistym
zakresie rozpatrzy pod ktem tego, jak ten serwis pomóg Ci w podejmowaniu lepszych decyzji oraz jak sam moesz wykorzystywa Facebooka do
pomagania innym w podejmowaniu lepszych decyzji. To ostatnie czsto
rozumie si przesadnie jako „Facebook chce, ebym dzieli si wszystkim ze
wszystkimi”, ale zwyczajnie nie o to chodzi.
Tak czy siak, tyle swoich przypadkowych myli o otwartoci byem
w stanie spisa w cigu piciu minut.
Dziki,
Michael27
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„Wiem, e brzmi to pretensjonalnie”, wspomnia Mark Zuckerberg
w wywiadzie dla „Stanford Daily”, „ale naprawd chciabym polepszy
ludzkie ycia, zwaszcza spoeczne”28.
Pasja nas napdza, motywuje oraz pomaga przetrwa wiele przeciwnoci. Nie tylko Zuck kieruje si pasj. Wielu wybitnych przedsibiorców
odkryo, e pasja jest jednym z najwaniejszych czynników skadajcych
si na sukces.
Jednym z nich jest trzydziestopicioletni Blake Mycoskie. Jedn
z moich ulubionych marek jest TOMS, cho nie jestem pewna, czy
waniejsza jest dla mnie wygoda butów TOMS Shoes, czy historia tej
marki. Mycoskie, który zosta przedsibiorc jeszcze na studiach, zaoy
wiele firm, jednak najwicej da wiatu, zapocztkowujc ruch TOMS.
Pisz tu o „ruchu”, poniewa TOMS jest nim bardziej ni firm. Widok
straszliwej biedy wstrzsn Mycoskie’em, kiedy wyjecha w 2006 roku
na wakacje do Ameryki Poudniowej. Dzieci chodziy bez butów, a rany
na ich stopach byy przyczyn urazów i chorób. Mycoskie przysig, e
wymyli jaki sposób, by pomóc. I tak si stao. Koncepcja biznesowa
Blake’a jest prosta: za kad sprzedan par butów firma przekazuje
par butów potrzebujcemu dziecku — para za par. Od kiedy TOMS
powsta okoo sze lat temu, tysice ludzi doczyo do stara Mycoskie’ego, by dostarczy buty dzieciom yjcym w ubóstwie. Ruch ten
wpyn na ycie dzieci z ponad czterdziestu krajów. Gdy Mycoskie zaczyna dziaalno, mawiano, e oszala. „Taki model biznesowy jest nierealny!”, mówili. Blake Mycoskie by jednak wytrway. Dziki jego pasji,
wytrwaoci i pozytywnemu nastawieniu do dziaania miliony dzieci z caego wiata (w tym ze Stanów Zjednoczonych) dostay nowe buty w ramach jego „zrzutów”.
Chris Gardner jest kolejnym przykadem osoby, która odniosa wielki
sukces pomimo wszelkich przeciwnoci. Ten multimilioner, makler, inwestor i filantrop by kiedy modym, bezdomnym mczyzn, wychowujcym maego synka, Christophera Jr. Jego opowie moesz pamita
z ksiki i filmu W pogoni za szczciem z Willem Smithem w roli gównej.
Gardner podzieli si kiedy sekretem swojego sukcesu: trzeba znale  zajcie, które tak si uwielbia, e nie mona si doczeka kolejnego poranka.
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Tumaczy, e najbardziej inspirujcy przywódcy to nie ci, którzy wykonuj swoje obowizki, tylko ci, którzy speniaj swoje powoanie.
W moc pasji — rzecz jasna — wierzy te Steve Jobs. Jak to uj:
„Ludzie pasji mog zmieni wiat na lepsze”. Jobs twierdzi, e pasja,
jak darzy swoj prac, nadaa jego yciu taki, a nie inny ksztat. Na wykadzie inauguracyjnym Uniwersytetu Stanforda Jobs udzieli takiej oto
porady: „Jeli jeszcze tego czego nie znalaze, szukaj dalej. Nie zadowalaj si byle czym. Jak to zawsze bywa, kiedy chodzi o co wanego,
Twoje serce samo Ci powie, kiedy na to trafisz. I jak to bywa z udanymi
relacjami, z biegiem lat i Twoja bdzie coraz lepsza”29.
Twoje pasje pomog Ci zrozumie, kim jeste i co chcesz zrobi ze
swoim yciem. To zrozumienie nada ksztat Twojemu poczuciu celu.
To poczucie z kolei zdecyduje o postaci Twoich pomysów, dzie, produktów oraz napdzi Twoj inwencj. Celowo jest sercem Twojego
przedsibiorstwa.
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