Tytuł oryginału: Smartcuts: How Hackers, Innovators, and Icons Accelerate Success
Tłumaczenie: Bartosz Sałbut
ISBN: 978-83-283-1068-1
Copyright © 2014 by Shane Snow. All rights reserved.
Published by arrangement with HarperCollins Publishers. All rights reserved.
Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A.
All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any
information storage retrieval system, without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/naskro
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

SPIS TREĻCI

Wprowadzenie
„Jakim cudem udaje im si£ robiø post£py w takim tempie?” 5

CZ¢Ļõ I. SKRACANIE
1. Hakowanie drabiny
„Znudzeni mormoni” 25

2. Trening z mistrzami
„Z¨odziej g¨osu”

43

3. Natychmiastowa informacja zwrotna
„To, czego wszyscy unikaj” 65

CZ¢Ļõ II. DŘWIGNIA
4. Platformy
„Najbardziej leniwy programista” 93

5. Fale
„Moore i Moore”

117

6. Super§cznoļö
Gwiezdne wojny i gaw£dziarze

Kup książkę

141

Poleć książkę

4

SPIS TRE¥CI

CZ¢Ļõ III. W GÓR¢!
7. Impet
„Zdo¨owani miliarderzy”

163

8. Prostota
„Raj i dzieci, którym ciep¨o” 181

9. Myļlenie razy dziesi£ö
„Ten od rakiet” 193

Epilog

213

Podzi£kowania
Przypisy

229

Bibliografia
O autorze

Kup książkę

227

266
272

Poleć książkę

NATYCHMIASTOWA INFORMACJA ZWROTNA

65

Rozdzia¨ 3.

NATYCHMIASTOWA
INFORMACJA ZWROTNA
„To, czego wszyscy unikaj”

I
Drugiego dnia po uruchomieniu bloga Eliego Parisera najwiÚkszÈ
popularnoĂciÈ cieszyï siÚ wpis dotyczÈcy Gandhiego64. UdostÚpniïo
go dwanaĂcie osób.
Wpis traktowaï o talizmanie, który powszechnie szanowany indyjski przywódca podarowaï swojemu wnukowi Arunowi. Na talizmanie
znajdowaï siÚ spis siedmiu „bïÚdów”, które zdaniem Gandhiego prowadziïy do przemocy:
ZamoĝnoĂÊ bez pracy.
PrzyjemnoĂÊ bez sumienia.
Wiedza bez charakteru.
Handel bez moralnoĂci.
Nauka bez pierwiastka ludzkiego.
Religia bez poĂwiÚcenia.
Polityka bez zasad.
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Wkrótce siÚ okazaïo, ĝe punkt szósty tej listy miaï nabraÊ szczególnego sensu. Niedïugo po przekazaniu talizmanu Arunowi Gandhi
zostaï zamordowany w drodze na spotkanie modlitewne.
Tego samego dnia, w którym na blogu Parisera pojawiï siÚ wpis
poĂwiÚcony Gandhiemu, najpopularniejszym tekstem na bardzo
popularnym blogu BuzzFeed byï wpis 20 Supporting Characters from
‘90s TV Shows Then and Now. Byï to zbiór ĝenujÈcych zdjÚÊ typu
„przed i po”, przedstawiajÈcych gïupkowate gwiazdy takich programów telewizyjnych jak Clarissa Explains It All czy Even Stevens65.
Ten post zostaï udostÚpniony 30 tys. razy i dotarï do 800 tys. osób.
To wïaĂnie ten fenomen skïoniï Parisera, wyluzowanego i nieogolonego pisarza oraz aktywistÚ z Maine66, do zaïoĝenia bloga. Im
wiÚcej ludzi korzysta z serwisów spoïecznoĂciowych takich jak Facebook, tym szybciej róĝne treĂci (artykuïy, zdjÚcia, materiaïy wideo)
mogÈ docieraÊ do olbrzymich grup odbiorców. W tym kontekĂcie
mówi siÚ czÚsto o efekcie wirusowoĂci. Niestety najwiÚkszym zasiÚgiem charakteryzujÈ siÚ te treĂci, które do tej pory stanowiïy domenÚ
aktywnoĂci tabloidów. SekstaĂmy i amatorskie nagrania ludzi, którzy
w gïupi sposób robiÈ sobie krzywdÚ. ZdjÚcia kotów i wpadki modowe
celebrytów. NajwiÚkszÈ popularnoĂciÈ w sieci cieszÈ siÚ treĂci w najlepszym razie umiarkowanie zabawne, a w najgorszym zaĂ — po
prostu poniĝajÈce.
Pariser stwierdziï, ĝe w internecie pojawia siÚ wiele istotnych
treĂci, na które maïo kto zwraca uwagÚ. Ludzie ignorujÈ odmienne
kulturowo punkty widzenia i budujÈce historie, które teraz teoretycznie moĝna by dystrybuowaÊ za poĂrednictwem internetu szybciej niĝ kiedykolwiek wczeĂniej. Pariser zaczÈï siÚ zastanawiaÊ, czy
istnieje sposób na to, aby rozprzestrzeniaÊ wirusowo wartoĂciowe treĂci.
Aby zrealizowaÊ swoje zamierzenie, zaprosiï do wspóïpracy Petera
Koechleya, znajomego redaktora z przeĂmiewczego serwisu „The
Onion”. ZaczÚli szukaÊ wartoĂciowych, ale powszechnie ignorowanych treĂci i prezentowaÊ je w sposób zapewniajÈcy im wiÚksze szanse
na popularnoĂÊ. Zwykle polegaïo to na znajdowaniu w odmÚtach
sieci dobrych treĂci z nudnymi tytuïami i pisaniu nowych, bardziej

Kup książkę

Poleć książkę

NATYCHMIASTOWA INFORMACJA ZWROTNA

67

wirusowych nagïówków, a nastÚpnie na publikowaniu tych tekstów
na blogu prowadzonym przez Parisera i Koechleya, oczywiĂcie ze
wskazaniem autora, ěródïa i odpowiednim odnoĂnikiem.
Panowie rzucili pracÚ, zaïoĝyli blog i zaczÚli promowaÊ go na
Facebooku. Wykorzystali reputacjÚ Parisera jako popularnego pisarza i podjÚli rozmowy z inwestorami, m.in. ze wspóïzaïoĝycielem
Facebooka Chrisem Hughesem i wspóïzaïoĝycielem serwisu Reddit
Alexisem Ohanianem67. Przekonali ich do zainwestowania kwoty
wystarczajÈcej na zatrudnienie minimalnej liczby pracowników operacyjnych.
CaïoĂÊ otrzymaïa nazwÚ Upworthy. Misja: „ZapewniÊ waĝnym
treĂciom takÈ samÈ popularnoĂÊ, jakÈ cieszy siÚ film przedstawiajÈcy
jakiegoĂ idiotÚ, który zjeĝdĝa z dachu na desce surfingowej”.
Czïonkowie projektu Upworthy, podbudowani i peïni idealistycznej wiary, przeczesywali internet w poszukiwaniu historii o zwykïych ludziach walczÈcych z nierównoĂciami i o wszelkich innych
altruistycznych aktach czynienia dobra. Na stronach Upworthy opatrywano te teksty atrakcyjnymi tytuïami, dodajÈc do nich przyciÈgajÈce wzrok zdjÚcia i prowokacyjne komentarze. Nowe wpisy
pojawiaïy siÚ mniej wiÚcej piÚÊ razy dziennie.
Maïo kto zwracaï na to uwagÚ.
Budowanie firmy medialnej pochïania zwykle wiele lat. Odbiorców pozyskuje siÚ powoli, poniewaĝ wydawca musi najpierw zapracowaÊ sobie na ich zaufanie odpowiedniÈ regularnoĂciÈ. Nawet
w czasach internetu, kiedy dziÚki nowym technologiom moĝna zaïoĝyÊ blog w ciÈgu zaledwie kilku minut, BuzzFeed, Huffington Post
i inne popularne strony musiaïy na szeroki dostÚp do masowego
odbiorcy pracowaÊ co najmniej po piÚÊ lat. Z drugiej strony, w porównaniu z gazetami i czasopismami z minionych epok, to i tak doskonaïy wynik.
Firma miaïa gotówkÚ na zaledwie kilka miesiÚcy funkcjonowania. Musiaïa zatem przekonaÊ w tym czasie inwestorów, ĝe zasïuguje na kolejny zastrzyk kapitaïu, albo sama zaczÈÊ generowaÊ zyski.
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Codziennie na blogu Upworthy pojawiaïy siÚ nowe materiaïy — raz
zyskiwaïy trzy udostÚpnienia, kiedy indziej dwadzieĂcia piÚÊ.
Tymczasem w tydzieñ po uruchomieniu Upworthy na blogu
BuzzFeed pojawiï siÚ artykuï zatytuïowany 33 Animals Who Are
Extremely Disappointed in You („33 gatunki zwierzÈt, które sÈ TobÈ
skrajnie rozczarowane”), który zostaï wyĂwietlony ponad 2 mln razy68.
Zegar tykaï nieubïaganie, a saldo na firmowym rachunku bankowym nowego przedsiÚwziÚcia stale siÚ zmniejszaïo. Moĝna byïo
odnieĂÊ wraĝenie, ĝe mïode surykatki (nr 28. w zestawieniu we
wspominanym powyĝej artykule) naĂmiewajÈ siÚ z Parisera.

„J A K S  D Z I S Z ? Czy ten facet jest po prostu dziwny, czy moĝe jest
¿ydem? A moĝe ma autyzm?”.
Siedziaïem w niskim pomieszczeniu klubu komediowego jednego
z budynków w póïnocnym Chicago, gdzie trzy dziewczyny na scenie
wcielaïy siÚ w rolÚ uczestniczek jakiegoĂ lekko antysemickiego teleturnieju. W odpowiedzi na to pytanie, które zawisïo na chwilÚ
w powietrzu, na scenÚ wyskoczyï dwudziestokilkulatek w okularach
i przemówiï bardzo wysokim gïosem.
„Jestem dziwny, jestem ¿ydem i mam autyzm!” — obwieĂciï
triumfalnie trzem dziewczynom. Po krótkiej pauzie zaserwowaï jeszcze widzom coĂ, co chyba miaïo stanowiÊ puentÚ jego wystÚpu:
„Bum!”.
Na niewielkiej widowni nikt nie wydaï nawet jednego děwiÚku.
Po prostu siedzieliĂmy. ZastanawialiĂmy siÚ, czy powinniĂmy siÚ
poczuÊ uraĝeni, czy raczej wspóïczuÊ tym aktorom od siedmiu boleĂci.
Na twarzy kobiety w okularach o grubych oprawkach, która siedziaïa gdzieĂ z tyïu sali, pojawiï siÚ grymas. Po kilku dïugich sekundach niekomfortowej ciszy w koñcu uwolniïa nas od zawstydzenia,
krzyczÈc: „Klaps”.
To byï najgorszy numer kabaretowy, jaki w ĝyciu widziaïem.
Na domiar zïego nieszczÚĂni artyĂci mieli raczyÊ nas swoimi wystÚpami jeszcze przez godzinÚ.
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Ech.
Tamta niewielka scena komediowa naleĝaïa do The Second City,
znanej na caïym Ăwiecie szkóïki kabaretowej, którÈ w NPR nazwano
kiedyĂ „Harvardem ha-ha”69. Jako goĂÊ dyrektora akademii, Kelly’ego
Leonarda, doĂwiadczonego komika, który szkoliï takie gwiazdy jak
Stephen Colbert, obserwowaïem z bliska grupÚ dziesiÚciu uczniów,
którzy mieli wïaĂnie zakoñczyÊ naukÚ w tej szkóïce. Po dwóch latach
zdobywania umiejÚtnoĂci Êwiczyli wïaĂnie program na swój ostatni
wystÚp zaplanowany na za cztery tygodnie. Mieli zaprezentowaÊ
krótkie skecze wzorowane na Saturday Night Live. Spodziewano siÚ
tïumów.
Akademia powstaïa w 1959 r. i wychowaïa wielu spoĂród najbardziej rozpoznawalnych komików Ăwiata, od pogromcy duchów Dana
Aykroyda aĝ po Amy Poehler znanÈ z serialu Parks and Recreation.
Akademia wsïawiïa siÚ jako miejsce, w którym powstaï nowy styl
kabaretowy nazywany „improv”, stanowiÈcy poïÈczenie pantomimy,
naĂladowania postaci oraz spontanicznego dialogu. To dziwaczna
i trudna sztuka. Ta konkretna grupa aktorów najwyraěniej nie zdoïaïa jej opanowaÊ nawet w niewielkim stopniu.
Kilkoro z nich faktycznie miaïo talent. Jedna kobieta Ăwietnie
naĂladowaïa gïosy innych ludzi, ktoĂ inny umiaï robiÊ zabawne miny.
Pewien mïodzieniec imieniem Calvin genialnie naĂladowaï Baracka
ObamÚ. Ale kiedy kolejni uczniowie wchodzili na scenÚ i prezentowali numery wïasnego autorstwa, widzom nie tyle nawet nie byïo
do Ămiechu, ile ogarniaïo ich po prostu przygnÚbienie.
Adepci sztuki kabaretowej naĂmiewali siÚ z upoĂledzonych dzieci.
Odgrywali jakieĂ dziwne romanse. Jeden chïopak upchaï pod koszulkÚ
plecak, ale poniewaĝ nikt nie zrozumiaï dowcipu, zaczÈï wyjaĂniaÊ
widzom, ĝe wciela siÚ w rolÚ otyïego trenera futbolu. Potem, bez
choÊby sïowa wyjaĂnienia, dwóch chïopaków odstawiïo kilkuminutowÈ pantomimÚ przestawiajÈcÈ skïadanie duĝej liczby wyimaginowanych koszulek.
Katastrofa, bezlitosne znÚcanie siÚ nad widzem.
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To podobno najlepsza szkóïka kabaretowa na Ăwiecie. Te dzieciaki ostro rywalizowaïy podczas przesïuchañ, ĝeby móc siÚ w niej
uczyÊ. Jeszcze kilka lat temu umiejÚtnoĂci zdobywali tu tacy giganci
jak Steve Carell czy Tina Fey. Niedïugo po ukoñczeniu tej akademii
Fey dostaïa pracÚ jako scenarzystka w Saturday Night Live. To wïaĂnie w ten sposób buduje siÚ wielkÈ karierÚ.
Czy to zatem moĝliwe, ĝeby ta grupka artystów miaïa siÚ za chwilÚ
staÊ absolwentami? Czyĝby po 50 latach sukcesów czasy ĂwietnoĂci
Second City miaïy siÚ skoñczyÊ?
Leonard zapewniï mnie, ĝe niczego takiego nie naleĝy siÚ obawiaÊ.
Te dzieciaki sÈ na dobrej drodze. Juĝ niedïugo miaïem siÚ dowiedzieÊ,
ĝe te koszmarne skecze stanowiÈ zaczÈtek skrótcesu, który pozwoliï
odmieniÊ biznes na caïym Ăwiecie, a takĝe kariery wielu obiecujÈcych przedstawicieli Ăwiata rozrywki.
Aby lepiej wyjaĂniÊ istotÚ mojego wywodu, w szczególnoĂci zaĂ
to, dlaczego ta sama metoda miaïaby pozwoliÊ Upworthy przekonaÊ
ludzi, ĝeby zainteresowali siÚ szczytnymi celami bardziej niĝ kpinami z celebrytów, zacznÚ moĝe od kilku sïów o… Ămierci.

II
Pewnego wrzeĂniowego wieczora parudziesiÚciu dwudziesto- i trzydziestokilkulatków zapeïniïo krzesïa ustawione przy 412 Broadway
w Nowym Jorku. Przyszli na stypÚ. Dudziarz odegraï Amazing Grace.
PiszczÈcy děwiÚk wypeïniï wÈskie, nastrojowo oĂwietlone pomieszczenie. Z przodu staï mÚĝczyzna w sutannie i koloratce. Witaï wszystkich goĂci ceremonii. Od tyïu oĂwietlaï go blask bijÈcy z duĝego
ekranu projektora.
Tïum zajÈï miejsca, ucichïy dudy. Wtedy pastor przemówiï:
„Mam na imiÚ Leo. Witajcie na pogrzebie start-upów”.
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Spotkanie zostaïo zorganizowane ku pamiÚci trzech spóïek technologicznych. W przeciwieñstwie do wiÚkszoĂci pogrzebów ten zyskaï
sobie sponsorów w postaci licznych producentów alkoholu i odbywaï
siÚ pod hasïem „Pogrzeb teĝ impreza”.
„Ludzie ze Ăwiata start-upów niechÚtnie opowiadajÈ innym o tym,
co poszïo nie tak — ciÈgnÈï dalej pastor. — Nawet jeĂli niczego siÚ
dzisiaj nie nauczycie, powinniĂcie przynajmniej doceniÊ odwagÚ tych
ludzi, którzy postanowili opowiedzieÊ wam o swoich firmach”.
NastÚpnie jeden po drugim na scenÚ wychodzili dyrektorzy upamiÚtnianych firm. Opowiadali o upadku projektów, którym poĂwiÚcili wiele miesiÚcy, a niekiedy nawet lat pracy. Brian, zaïoĝyciel
Addieu, aplikacji na iPhone’y, która miaïa uïatwiaÊ ludziom nawiÈzywanie kontaktu za poĂrednictwem serwisów spoïecznoĂciowych
w miejscach, gdzie nie ma zasiÚgu GSM, wyjaĂniaï, dlaczego jego
produkt nie spotkaï siÚ z uznaniem: „Nazwa miaïa zbyt trudnÈ pisowniÚ. To przecieĝ francuskie sïowo, a my na domiar zïego dodaliĂmy
do niego jeszcze jednÈ literÚ”. Sam zaïoĝyciel wskazaï teĝ na inny,
powaĝniejszy problem: „StworzyliĂmy coĂ, czego nikt nie chciaï”.
Projekt przetrwaï mniej wiÚcej póï roku.
Jego miejsce na scenie zajÈï Dan, prezes firmy Get-A-Game,
oferujÈcej usïugÚ wyszukiwania lokalnych imprez sportowych. Rozpaczaï nad ĂmierciÈ swojego projektu. „MyĂlaïem, ĝe to dobry
pomysï… ale ostatecznie skoñczyïy nam siÚ pieniÈdze”.
Najbardziej przygnÚbiajÈca byïa mowa poĝegnalna Chrisa.
Chris to byïy dyrektor ds. technicznych serwisu transportowego
Kozmo.com, który obiecywaï, ĝe dostarczy dowolne zakupy internetowe do drzwi klienta w czasie jednej godziny. Opowiadaï, jak
firma siÚ rozrosïa z szeĂciu ludzi pracujÈcych w piwnicy do trzystu
pracowników w piÚciopiÚtrowej siedzibie, opowiadaï teĝ o 280 mln
dolarów kapitaïu pozyskanego od inwestorów. W szalonym okresie
poczÈtków popularyzacji internetu firma nie szczÚdziïa wydatków
na reklamÚ — promowaïa siÚ na billboardach, w telewizji oraz w sieci.
„TraciliĂmy pieniÈdze na kaĝdym kolejnym zamówieniu — mówiï
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Chris. — Niestety »mÈdrale« twierdzili, ĝe musimy ciÈÊ koszty
wewnÚtrzne… nikt nie miaï ĝadnego planu”. Po kilku latach firma
przejadïa wiÚkszoĂÊ pieniÚdzy pozyskanych od inwestorów i zaczÚïa
stopniowo zwalniaÊ pracowników.
Widownia wypeïniona miïoĂnikami nowych technologii, którzy
chÚtnie siÚgali po kolejny kufel piwa, raz po raz wybuchaïa Ămiechem
przeplatanym gïoĂnymi westchnieniami: „AuÊ!”. Caïy ten nietypowy pogrzeb sprawiaï wraĝenie dziwnego poïÈczenia ĂwiÚta z terapiÈ grupowÈ (pewnie doĂÊ potrzebnÈ).
„Mamy nadziejÚ, ĝe wasze przyszïe przedsiÚwziÚcia nie bÚdÈ aĝ
tak zïe jak te pierwsze” — powiedziaï na zakoñczenie pastor Leo.
Znów rozlegïy siÚ dudy, po czym wszyscy wrócili do konsumpcji
alkoholu.
Oscar Wilde powiedziaï kiedyĂ: „DoĂwiadczenie to miano, które
ludzie nadajÈ swoim bïÚdom”. Pogrzeb start-upów zgromadziï ĝaïobników reprezentujÈcych amerykañskÈ kulturÚ technologicznÈ, w której tak rozumiane doĂwiadczenie stanowi powód do radoĂci. Od zarania dziejów internetu w Dolinie Krzemowej zwykïo siÚ uwaĝaÊ, ĝe
poraĝka przy tworzeniu firmy to nie tylko nic zïego, ale wrÚcz coĂ
cool. W tym Ărodowisku obowiÈzuje motto: „Jak najczÚĂciej ponoĂ
poraĝki”70.
Z prowadzonych badañ wynika, ĝe Amerykanie wykazujÈ siÚ
wiÚkszÈ tolerancjÈ niĝ mieszkañcy innych krajów wobec poraĝek biznesowych. Chociaĝ statystycznie wcale nie odnoszÈ sukcesów czÚĂciej
niĝ inni, z powodu stosunkowo maïo dolegliwych konsekwencji spoïecznych poraĝki w USA ïatwiej znaleěÊ uzasadnienie dla ryzyka,
w zwiÈzku z czym wiÚcej osób decyduje siÚ je podjÈÊ. W innych
regionach Ăwiata przedsiÚbiorca, który zaïoĝyï firmÚ i poniósï poraĝkÚ,
musi siÚ liczyÊ ze stygmatyzacjÈ, która dotyka nie tylko jego samego,
ale równieĝ jego rodzinÚ. Na przykïad w Japonii bankructwo firmy
oznacza dla jej zaïoĝyciela ruinÚ. „Tutaj czïowiek ma tylko jednÈ
szansÚ — powiedziaï w 2011 r. japoñski przedsiÚbiorca Kazuo Honda
na ïamach »Financial Times«. — JeĂli przedsiÚwziÚcie moĝe siÚ nie
powieĂÊ, ludzie w ogóle nie próbujÈ”71. W przeszïoĂci zdarzaïo siÚ, ĝe
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w zwiÈzku z poniesionÈ poraĝkÈ niedoszli przedsiÚbiorcy spotykali
siÚ z ostracyzmem spoïecznym, mieli trudnoĂci ze znalezieniem
pracy, a niekiedy nawet popeïniali samobójstwo. To doĂÊ istotny
czynnik zniechÚcajÈcy do podejmowania ryzyka, które wiÈĝe siÚ
z zaïoĝeniem wïasnej firmy.
„To powaĝny problem ludzkoĂci, z którym musimy siÚ jakoĂ
uporaÊ” — przekonuje dr Bradley Staats, wykïadowca biznesu
w University of North Carolina w Chapel Hill. OczywiĂcie, ĝe w pewnych okolicznoĂciach poraĝka nawet przy pierwsze próbie skutkuje
nieuchronnÈ katastrofÈ (jako przykïady moĝna podaÊ lÈdowanie
myĂliwca na pokïadzie lotniskowca albo budowÚ elektrowni atomowej). W wielu innych przypadkach w dïugim okresie poraĝki nie
majÈ ĝadnego znaczenia.
Ryzyko musiaï podjÈÊ kaĝdy, kto zaïoĝyï firmÚ, podjÈï ĂwietnÈ
pracÚ, wywalczyï jakiĂ polityczny urzÈd lub coĂ wynalazï. Jako ludzie
zostaliĂmy wyposaĝeni w instynkt przetrwania, który ma nas chroniÊ
przed róĝnymi nieprzyjemnymi zdarzeniami. Maniacy technologiczni
podkreĂlajÈ, ĝe im bardziej poraĝka bÚdzie akceptowana spoïecznie,
tym wiÚcej bystrych ludzi bÚdzie próbowaÊ szalonych rzeczy.
„Poraĝek nie ponosi ktoĂ, kto ma duĝo szczÚĂcia, naprawdÚ Ăwietnie sobie radzi albo nie wykazuje siÚ dostatecznÈ ambicjÈ” — utrzymuje Staats. Na szczÚĂcie wraz z popularyzacjÈ kultury start-upów
i dorastaniem pokolenia Facebooka stygmat poraĝki biznesowej —
i poraĝki w ogóle — zaczyna stopniowo sïabnÈÊ. W zwiÈzku z tym
zjawiskiem poraĝka przestaje siÚ nam aĝ tak bardzo kojarzyÊ
z ryzykiem.
Cóĝ za Ăwietna wiadomoĂÊ! Bierzmy siÚ wszyscy za róĝne zwariowane pomysïy, najwyĝej nam nie wyjdzie! Nie tak szybko…
W 2008 r. naukowcy z Harvardu przyjrzeli siÚ danym historycznym dotyczÈcym ludzi, którzy w latach 1975 – 2008 zakïadali firmy
w Stanach Zjednoczonych. Badacze skupiali siÚ na ludziach, którzy
pomimo wczeĂniejszego bankructwa decydowali siÚ podjÈÊ kolejny
projekt biznesowy. Czy wyciÈgnÚli wnioski z popeïnionych bïÚdów?
Te dane zostaïy zestawione z wnioskami dotyczÈcymi zaïoĝycieli firm,
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którzy wczeĂniej z powodzeniem wprowadzali swoje przedsiÚbiorstwo
na gieïdÚ, oraz osób, które rozpoczynaïy swój pierwszy projekt.
Okazuje siÚ, ĝe nie ma statystycznie istotnej róĝnicy miÚdzy
przedsiÚbiorcÈ, który juĝ raz poniósï poraĝkÚ, a takim, który nie ma
doĂwiadczenia w biznesie. Nie moĝna oczekiwaÊ, ĝe ktoĂ, kto zaïoĝyï
firmÚ i doprowadziï jÈ do upadku, nagle zostanie wybitnym biznesmenem. Równie dobrze moĝna by twierdziÊ, ĝe koszykarz, który
w pierwszym spotkaniu poniósï sromotnÈ poraĝkÚ, drugi mecz wygra
tylko dlatego, ĝe przegraï pierwszy.
W ramach tego samego badania ustalono, ĝe przedsiÚbiorcy, którym raz siÚ juĝ udaïo, majÈ o 50% wiÚksze szanse na sukces przy
drugim podejĂciu. Im wiÚcej wygrywasz, tym wiÚksze masz nadzieje
na ponowny sukces.
Te wyniki pokrywajÈ siÚ z wnioskami z badania 3200 spóïek technologicznych znajdujÈcych siÚ na wczesnym etapie rozwoju — badanie przeprowadziï „Startup Compas”. Badacz Bjoern Herrmann
wyjaĂnia: „W przypadku firm programistycznych o bardzo wysokim
ryzyku rynkowym czynnik niepewnoĂci odgrywa tak przytïaczajÈco
istotnÈ rolÚ, ĝe doĂwiadczenie wyniesione z rozwijania poprzedniej
firmy wydaje siÚ nie mieÊ istotnego znaczenia dla sukcesu [drugiego] przedsiÚwziÚcia”.
PrzedsiÚbiorcy ĝegnajÈcy swoje firmy podczas pogrzebu startupów uczestniczyli w manifestacji pewnych przekonañ. Starali siÚ
oswoiÊ ludzi z ryzykiem i ewentualnÈ poraĝkÈ. Jak siÚ jednak okazuje, z punktu widzenia przyszïych inwestorów twórcy projektów
Kozmo, Get-A-Game i tego trzeciego, którego nazwy nie zapamiÚtaïem, pomimo zgromadzonego doĂwiadczenia majÈ takÈ samÈ wartoĂÊ jak wczeĂniej.
Sukces zapewnia nam wiÚksze szanse na powodzenie kolejnego
przedsiÚwziÚcia, natomiast za sprawÈ poraĝki nie stajemy siÚ ani
lepsi, ani mÈdrzejsi. W ten oto sposób trafiliĂmy na problem jajka
i kury. Jak zwiÚkszyÊ wïasne szanse na sukces, skoro najlepszym sposobem na to jest… ehm… juĝ wczeĂniej odnieĂÊ sukces?
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Kaĝdy wielki sukces poprzedzajÈ jakieĂ bïÚdy. Gwiazdor NBA
Michael Jordan spudïowaï w trakcie trwania swojej kariery ponad
9 tys. rzutów i przegraï 300 meczów72. Byï najlepszy, a mimo to czÚsto
mu nie wychodziïo.
Jak siÚ jednak okazuje, stwierdzenia typu „co ciÚ nie zabije, to ciÚ
wzmocni” oraz „poraĝka czyni czïowieka mÈdrzejszym” po prostu
mijajÈ siÚ z prawdÈ.

III
W Stanach Zjednoczonych jedna trzecia pacjentów to pacjenci kardiologiczni, leczenie chorób serca pochïania 1/3 wydatków Medicare73.
Wraz z kaĝdym uderzeniem serca niewielka dawka tlenu zostaje
pchniÚta ku naczyniom wieñcowym, czyli niewielkim przewodom,
które zaopatrujÈ w ten niezbÚdny pierwiastek równieĝ sam ten miÚsieñ. To genialne perpetuum mobile przypominajÈce trochÚ bateriÚ
zasilajÈcÈ wïasnÈ ïadowarkÚ. Niestety czïowiek siÚ starzeje, a z wiekiem w naczyniach wieñcowych osadza siÚ pïytka, za sprawÈ której
krew przepïywa przez nie z coraz wiÚkszym trudem. Ten proces, spowodowany jedzeniem cheeseburgerów, prowadzi ostatecznie do ataku
serca.
Chirurdzy rozwiÈzujÈ ten problem, wszczepiajÈc pacjentom nowe
tÚtnice, dziÚki którym krew moĝe omijaÊ zapchane odcinki — innymi
sïowy, krew zostaje poprowadzona innÈ drogÈ. Oficjalnie nazywa siÚ
to pomostowaniem aortalno-wieñcowym (CABG, od ang. coronary
artery bypass grafting), potocznie bajpasami. To doĂÊ trudny zabieg,
wymagajÈcy zatrzymania serca pacjenta, szybkiego przyïÈczenia
nowych odcinków tÚtnic i ponownego przywrócenia pracy serca.
Nasze serca nie majÈ oczywiĂcie wyïÈcznika, nie bez powodu
zresztÈ. Nawet chwilowe zatrzymanie akcji miÚĂnia sercowego mogïoby spowodowaÊ powaĝne szkody, zwïaszcza w mózgu. Niestety

Kup książkę

Poleć książkę

76

NA SKRÓTY

spory odsetek pacjentów poddanych tej operacji doznaje w jej trakcie
udaru mózgu lub czÚĂciowego upoĂledzenia funkcji umysïowychv.
Pod koniec lat 90. naukowcy znaleěli jednak sposób, aby wykonaÊ zabieg CABG bez zatrzymywania akcji serca. W zwiÈzku z tym
chirurdzy z kilkudziesiÚcioletnim doĂwiadczeniem w wykonywaniu
tego zabiegu musieli opanowaÊ nowÈ technikÚ, wymagajÈcÈ znacznie wiÚkszej zrÚcznoĂci. Nowe rozwiÈzanie pozwalaïo jednak uratowaÊ wiÚcej pacjentów i zmniejszyÊ liczbÚ niepoĝÈdanych skutków
ubocznych.
Duĝe zainteresowanie tÈ zmianÈ wykazaï Bradley Staats (poznaliĂmy go juĝ we wczeĂniejszym fragmencie tego rozdziaïu), wówczas
badacz w Harvard Business School. Nie spodziewaï siÚ w najbliĝszym czasie ĝadnych zabiegów kardiologicznych, prowadziï natomiast badania nad poraĝkÈ. W zwiÈzku z pojawieniem siÚ nowej
procedury wielu chirurgów miaïo zaczÈÊ ponosiÊ poraĝki — nawet
pomimo wystÚpowania silnego boděca motywacyjnego w postaci ĝycia
pacjenta.
Przez dziesiÚÊ lat Staats i jego asystenci przyglÈdali siÚ chirurgom, który doskonalili siÚ w sztuce wykonywania bajpasów na bijÈcym sercu. Staats miaï okazjÚ obserwowaÊ 6516 zabiegów. Odnotowywaï dane dotyczÈce ĂmiertelnoĂci pacjentów, z podziaïem na
poszczególnych chirurgów. Korygowaï je o czynniki takie jak wiek
i ogólny stan zdrowia pacjenta. Bardzo uwaĝnie przyglÈdaï siÚ procesowi pozyskiwania nowych umiejÚtnoĂci przez lekarzy oraz ich
reakcji na niepowodzenia. Gdy wyniki badañ ujrzaïy Ăwiatïo dzienne,
Staats pracowaï juĝ jako profesor na University of North Carolina,
a caïe rzesze pomyĂlnie zoperowanych pacjentów mogïy dalej opychaÊ siÚ cheeseburgerami.
Zanim to jednak nastÈpiïo, sporo zabiegów wykonywanych przez
lekarzy przestawiajÈcych siÚ na nowÈ technikÚ zakoñczyïo siÚ niepowodzeniem. Staats i jego wspóïpracownicy studiowali dane dotyczÈce
v

Z niektórych badañ wynika, ĝe nawet u 50% pacjentów poddanych
temu zabiegowi wystÚpujÈ w jego wyniku pewne deficyty poznawcze.
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tych operacji, starajÈc siÚ doszukaÊ w nich prawidïowoĂci. Jaki wpïyw
miaïa poraĝka chirurga w jednym zabiegu na jego nastÚpne operacje?
Jak szybko lekarze siÚ uczyli? Czy poraĝki im w tym pomagaïy?
Na podstawie uzyskanych wyników sformuïowali wniosek, który
nazwali „paradoksem poraĝki”.
Okazaïo siÚ, ĝe jeĂli chirurgowi nie poszïo podczas jednego zabiegu,
podczas kolejnych zwykle teĝ gorzej sobie radziï. Lekarze nie uczyli
siÚ na bïÚdach, zaczynali wykonywaÊ teĝ coraz mniej udanych zabiegów. Kiedy natomiast chirurg dobrze poradziï sobie w jednym zabiegu,
zwykle osiÈgaï póěniej kolejne sukcesy. Badacze zidentyfikowali takie
same zaleĝnoĂci jak w przypadku start-upów z badañ Harvarda
i „Startup Compass”.
Szczególnie interesujÈce wydajÈ siÚ jednak spostrzeĝenia dotyczÈce chirurgów, którzy mieli okazjÚ obserwowaÊ poraĝki swoich
kolegów w stosowaniu nowej techniki CABG. Kaĝda cudza poraĝka
przekïadaïa siÚ na istotny wzrost skutecznoĂci chirurga, który siÚ jej
przyglÈdaï z boku. Co jeszcze ciekawsze, podobne obserwacje, tyle ĝe
dotyczÈce sukcesu kolegów, nie pomagaïy lekarzom operowaÊ lepiej.
Zaiste, prawdziwy paradoks. Spapraïem zabieg? BÚdzie gorzej.
Kolega spapraï zabieg? BÚdzie lepiej. PomyĂlnie przeprowadziïem
zabieg? BÚdzie lepiej. Kolega pomyĂlnie przeprowadziï zabieg? Dla
mnie to nie ma ĝadnego znaczenia.
¿aden kardiochirurg siÚ nie cieszy, kiedy pacjent umiera mu na
stole. Poraĝki zdarzajÈ siÚ jednak kaĝdemu. DoĂwiadczeni lekarze
z czasem uodparniajÈ siÚ na takie bïÚdy emocjonalnie i mentalnie.
MuszÈ nauczyÊ siÚ ĝyÊ z niepodwaĝalnÈ prawdÈ, ĝe czÚĂÊ pacjentów
umiera.
Staats doszedï do wniosku, ĝe to wïaĂnie ten mechanizm reakcji
na ĂmierÊ pacjentów odpowiada za rozpoznany przez niego paradoks.
Wraz ze wspóïpracownikowi sformuïowaï na tej podstawie teoriÚ
atrybucji. Gïosi ona, ĝe ludzie wyjaĂniajÈ wïasne sukcesy i poraĝki
poprzez „przypisywanie ich czynnikom, dziÚki którym mogÈ lepiej
o sobie myĂleÊ”.
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PamiÚtasz, co powiedzieli zaïoĝyciele firm podczas pogrzebu
start-upów?
„Skoñczyïy nam siÚ pieniÈdze”.
„Ludzie tego nie chcieli”.
„»MÈdrale« nie mieli planu”.
Przyjrzyj siÚ tym wypowiedziom. W kaĝdym przypadku poraĝka
firmy zostaïa uznana za skutek dziaïania czynników o charakterze
zewnÚtrznym. DziÚki temu zaïoĝyciele tych firm mogÈ lepiej o sobie
myĂleÊ.
Przypomnij sobie, jak ostatni raz poniosïeĂ poraĝkÚ w jakiejĂ
rywalizacji albo jak Twoja ukochana druĝyna przegraïa mecz. WiniïeĂ
za to sÚdziego czy pogodÚ? A moĝe kontuzjÚ jednego z zawodników
lub zwykïego pecha? JeĂli tak wïaĂnie pomyĂlaïeĂ albo choÊby poczuïeĂ pokusÚ, ĝeby tak pomyĂleÊ, to jesteĂ jak najbardziej normalny.
Ludzie sÈ uwarunkowani do myĂlenia w ten sposób.
JeĂli natomiast chodzi o sukcesy, to te chÚtnie przypisujemy czynnikom wewnÚtrznym. Przypomnij sobie ostatnie zawody, które
wygraïeĂ. Udaïo Ci siÚ to dziÚki ciÚĝkiej pracy, umiejÚtnoĂciom oraz
zdolnoĂci do szybkiego podejmowania decyzji pod presjÈ czasu,
prawda?
WïaĂnie takie zjawisko wystÈpiïo w przypadku kardiochirurgów.
To pech decydowaï o tym, ĝe zabieg CABG koñczyï siÚ niepowodzeniem. Niewiele byïo widaÊ. Pacjent nie byï stabilny. Zabrakïo czasu.
Staats wyjaĂnia to nastÚpujÈco: „InterpretujÈc wïasne poraĝki,
ludzie zwykle przypisujÈ je czynnikom zewnÚtrznym, czyli takim,
które pozostajÈ poza ich kontrolÈ, na przykïad szczÚĂciu. Skutkuje to
spadkiem motywacji do wytÚĝonego wysiïku przy kolejnej próbie”.
Ciekawe. Gdy lekarze ponosili poraĝkÚ z powodu „pecha”, nastÚpnym razem nie pracowali ani trochÚ lepiej. Znajdowali dla niepowodzenia takie uzasadnienie, dziÚki któremu mogli zachowaÊ czyste konto.
„Konkretne doĂwiadczenie poraĝki moĝe stanowiÊ ěródïo istotnej
wiedzy, ale dotarcie do niej wymagaïoby refleksji nad niepowodzeniem” — dodaje Staats.
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„Skoro ludzie dÈĝÈ do pozyskiwania wiedzy na swój temat
w sposób raczej dla nich pochlebny, nawet gdyby ktoĂ podjÈï refleksjÚ nad niepowodzeniem, prawdopodobnie skupi siÚ na informacjach, dziÚki którym mógïby zracjonalizowaÊ tÚ poraĝkÚ” (wyróĝnienie
moje).
To mechanizm przetrwania. BïÚdy przypisujemy czynnikom
zewnÚtrznym, ĝeby móc potem jakoĂ ze sobÈ ĝyÊ.
OczywiĂcie nie mamy najmniejszych problemów z przypisywaniem sobie zasïug za odniesione sukcesy, nawet jeĂli nie zamierzamy
siÚ nimi przechwalaÊ. Staats wyjaĂnia: „Ludzie zwykle kojarzÈ sukcesy ze swoimi umiejÚtnoĂciami i pracÈ. Nad wïasnym wysiïkiem
i pracÈ majÈ kontrolÚ, wiÚc motywuje ich to do dalszych starañ
i dalszego rozwoju”. WïaĂnie dlatego lekarze, którym siÚ powiodïo,
z czasem odnosili kolejne sukcesy.
Warto natomiast podkreĂliÊ, ĝe gdy poraĝka nie dotyczy nas
bezpoĂrednio, potrafimy siÚ zachowaÊ odwrotnie. Gdy to komuĂ
innemu coĂ nie wychodzi, zwykle kojarzymy to z brakiem umiejÚtnoĂci bÈdě niedostatecznym wysiïkiem. Gdy natomiast inni odnoszÈ
sukcesy, tïumaczymy to wystÚpowaniem czynników pozostajÈcych
poza ich kontrolÈ, gïównie szczÚĂcia.
W przypadku kardiochirurgów kïopoty jednego lekarza przynosiïy w pewnym sensie pozytywne konsekwencje. Skoro to byïa jego
wina, inni chirurdzy mogli siÚ instynktownie skupiÊ na popeïnionych
przez niego bïÚdach. „MuszÚ pamiÚtaÊ, ĝeby czegoĂ takiego nie zrobiÊ” — powtarzali sobie potem w myĂlach. DziÚki temu operowali
lepiej.
W ten oto sposób docieramy z powrotem do okropnych komików
z The Second City (liczÚ na to, ĝe ciÈgle tu jeszcze jesteĂ).
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IV
Od pamiÚtnego skeczu z ĝydowskim autyzmem minÚïo piÚÊ godzin.
Miaïem wraĝenie, ĝe serce mi zaraz wysiÈdzie.
„ProszÚ, niech juĝ przestanÈ — myĂlaïem sobie. — Brakuje mi
tchu”.
Siedziaïem przy barierce na drugim piÚtrze Mainstage Theater,
zaledwie jeden poziom poniĝej sceny kabaretowej, którÈ odwiedziïem wczeĂniej tego samego dnia. Punktowe Ăwiatïa padaïy na czerwonÈ kurtynÚ, która znajdowaïa siÚ z tyïu sceny. Z sufitu zwisaïa
caïa bateria reflektorów i kamer. Przed kurtynÈ podskakiwali aktorzy z Second City w garniturach szytych na miarÚ, eleganckich
sukienkach i okularach kujonkach. Wykonywali póïtoragodzinny
skecz komediowo-musicalowy zatytuïowany Let Them Eat Chaos.
Chaos wyszedï im znakomicie. Widownia zawodziïa z zachwytu,
gdy urocza aktorka Ăpiewaïa piosenkÚ o wielorybach, a jej partner
sceniczny nagle wypluwaï wodÚ z ust. Patykowaty mÚĝczyzna i niska
kobieta w blond wïosach recytowali z kastylijskim akcentem przezabawne wierszyki, wywoïujÈc w pierwszych rzÚdach paroksyzmy
Ămiechu okraszonego ïzami. Gdy dwóch aktorów wykonaïo utwór
rapowy o mroĝonym jogurcie Pinkberry pomyĂlaïem, ĝe siedzÈcÈ
obok mnie szeĂÊdziesiÚcioletniÈ kobietÈ odwiozÈ zaraz na operacjÚ
wszczepienia bajpasów.
Wreszcie porzÈdny kabaret. Komicy skakali po scenie i sypali
zabawnymi puentami, prezentowali róĝne Ămieszne scenki. ZaczÈïem siÚ zastanawiaÊ, jak dïugo szlifowali swój warsztat.
Wkrótce dowiedziaïem siÚ, ĝe „nieduĝo dïuĝej niĝ uczniowie”,
których oglÈdaïem wczeĂniej. Jak to moĝliwe? Przecieĝ podczas tego
wieczornego wystÚpu ludzie niemal spadali ze swoich krzeseï, a caïkiem dosïownie pïakali ze Ămiechu. Tamci uczniowie skïaniali mnie
do pïaczu z innych powodów.
Okazuje siÚ, ĝe tajemnicÈ The Second City — jej hakerskim
wytrychem — jest to, co dzieje siÚ co wieczór po wystÚpie. Co wieczór, gdy kurtyna opadnie, aktorzy wychodzÈ na scenÚ raz jeszcze.
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Przedstawienie siÚ koñczy, ale widzowie mogÈ jeszcze zostaÊ, jeĂli tylko
majÈ ochotÚ. Aktorzy zaczynajÈ ÊwiczyÊ improv. „Nie próbowaliĂmy tego wczeĂniej — mówiÈ — obiecujemy jednak, ĝe postaramy
siÚ was rozĂmieszyÊ”.
Podczas drugiego wystÚpu dochodzi do kilku subtelnych zmian.
Zmienia siÚ jÚzyk, aktorzy zachowujÈ siÚ bardziej nieoficjalnie.
W koñcu pora póěna, a przedstawienie bezpïatne. Panuje powszechne
przekonanie, ĝe „wystÚp moĝe byÊ do bani i juĝ”.
Program prezentowany po godzinach teĝ jest zabawny, ale teraz
aktorzy nie czujÈ presji. UwalniajÈ siÚ od przekonania, ĝe powinni
zaoferowaÊ widzom konkretnÈ wartoĂÊ w zamian za wykupione
bilety. To zrobili juĝ wczeĂniej. W tej bezpiecznej atmosferze obsada
sprawdza nowy materiaï.
Dowcipy stosunkowo czÚsto nie wychodzÈ, podobnie jak w przypadku uczniów, których widziaïem wczeĂniej.
Format improv charakteryzuje siÚ duĝym tempem. Aktorzy mogÈ
zmieniaÊ kierunek akcji, zmieniaÊ sceny i ucinaÊ ĝarty, które siÚ
nie sprawdzajÈ. Wykonawcy przyjmujÈ zwykle propozycje widzów
dotyczÈce tematów lub charakteru postaci, a potem odgrywajÈ pierwszÈ rzecz, jaka im przyjdzie do gïowy. W caïym tym szaleñstwie mogÈ
testowaÊ scenki opracowane z myĂlÈ o prawdziwym wystÚpie, mogÈ
obserwowaÊ reakcje publicznoĂci. Czasami zdarzy im siÚ zaprezentowaÊ coĂ naprawdÚ beznadziejnego, ale to nie szkodzi — ponoszÈ
poraĝkÚ bez ponoszenia poraĝki.

O D P O C Z  T K Ó W XX W . P S Y C H O L O G O W I E spierajÈ siÚ co do wpïywu
informacji zwrotnej — czy teĝ krytyki — na zachowanie i wyniki
ludzi. W jednych badaniach udaïo siÚ potwierdziÊ, ĝe tego rodzaju
interwencje dodatnio wpïywajÈ na skutecznoĂÊ nauki, natomiast inne
„dowodzÈ”, ĝe informacja zwrotna dziaïa na wyniki niekorzystnie.
Naukowcy od lat siÚ zastanawiajÈ, czy pozytywna informacja zwrotna
(„¥wietnie ci idzie!”) dziaïa lepiej niĝ negatywna („ZrobiïeĂ to ěle!”),
spierajÈ siÚ równieĝ o to, czy bezpoĂrednia informacja zwrotna
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w stylu wojskowej musztry przynosi lepsze skutki niĝ uprzejma i taktowna krytyka. Prowadzone badania przynoszÈ bardzo róĝne wyniki.
Czasami wszystko okazuje siÚ skuteczne, a innym razem moĝna
odnieĂÊ wraĝenie, ĝe nie dziaïa nic.
W 1996 r. naukowcy Avraham N. Kluger i Angelo DeNisi przyjrzeli siÚ wynikom badañ prowadzonych w ciÈgu ostatnich 100 lat
i znaleěli w nich coĂ ciekawego. Stwierdzili mianowicie, ĝe w ogólnym ujÚciu wiÚkszoĂÊ informacji zwrotnych rzeczywiĂcie nie znajduje przeïoĝenia na poprawÚ wyników, a znaczna czÚĂÊ spoĂród nich
tylko pogarsza sytuacjÚ. JednoczeĂnie ustalili, ĝe czasami informacja
zwrotna okazywaïa siÚ wpïywaÊ na poprawÚ bardzo znaczÈco, ale
pozostawaïo to bez zwiÈzku ze sposobem jej przekazywania74.
Róĝnica zasadzaïa siÚ na tym, w jakim stopniu informacja
zwrotna skïaniaïa odbiorcÚ do skupienia siÚ na sobie, zamiast na
danym zadaniu.
JeĂli graïeĂ kiedyĂ w krÚgle, byÊ moĝe doĂwiadczyïeĂ tego zjawiska
(albo zaobserwowaïeĂ je u kogoĂ innego). Wszyscy chÚtnie udzielajÈ
dobrych rad komuĂ, kto akurat przegrywa. Zbijasz trzy krÚgle, a wtedy
znajomy mówi: „Spróbuj mocniej”. „PuszczajÈc kulÚ, skrÚÊ lekko
nadgarstek” — mówi dziewczyna, która wïaĂnie zaliczyïa strajka,
a Ty trafiïeĂ tylko jeden krÚgiel. Znów przymierzasz siÚ do rzutu,
a wtedy sïyszysz: „Mierz delikatnie na prawo od Ărodkowego krÚgla”
i „Ugnij nogi w kolanach”. Twój partner z druĝyny przypomina Ci,
ĝe jeĂli myĂlicie o zwyciÚstwie, potrzebujecie spare’a. Podchodzisz
zatem do linii i rzucasz kulÚ. Kolana zgiÚte, nadgarstek wykrÚcony,
oczy wpatrzone w cel na prawo od Ărodkowego krÚgla. O czym jeszcze
miaïeĂ pamiÚtaÊ?! Kula leci prosto w rynnÚ.
Caïa ta informacja zwrotna daïa tyle, ĝe poszïo Ci jeszcze gorzej.
Nie chodzi o to, ĝe dostaïeĂ marne rady. Problem polega na tym, ĝe
tego rodzaju informacja zwrotna stanowi ěródïo presji, za sprawÈ
której stajemy siÚ bardziej Ăwiadomi wïasnych niedoskonaïoĂci.
Za bardzo skupiamy siÚ na samych sobie. Kluger i DeNisi ustalili,
ĝe im bardziej informacja zwrotna skïania nas do skupienia siÚ na
sobie, tym gorzej na nas wpïywa.
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Ich badania wykazaïy, ĝe eksperci — mistrzowie w swojej dziedzinie — zdecydowanie wolÈ negatywnÈ informacjÚ zwrotnÈ niĝ pozytywnÈ75. To wïaĂnie negatywna informacja zwrotna okazaïa siÚ ěródïem najwiÚkszych postÚpów. Dlaczego? Poniewaĝ krytyka ma zwykle
bardziej praktyczny wymiar niĝ komplementy. Uwaga typu: „¥wietnie
ci poszïo” nie pomaga w doskonaleniu gry w krÚgle w takim stopniu
jak stwierdzenie: „Za bardzo skrÚciïeĂ nadgarstek”.
Co istotne, eksperci potrafiÈ wyïÈczyÊ tÚ czÚĂÊ swojego ego, która
kazaïaby im zbyt osobiĂcie traktowaÊ uzasadnionÈ krytykÚ. SÈ wystarczajÈco pewni siebie, aby z negatywnej informacji zwrotnej wyïuskaÊ
wartoĂciowe rady. Inaczej rzecz siÚ ma w przypadku nowicjuszy,
którzy za bardzo siÚ nakrÚcajÈ. Oni potrzebujÈ sïów zachÚty, obawiajÈ siÚ poraĝki.
W przypadku negatywnej informacji zwrotnej najwiÚksze wyzwanie wiÈĝe siÚ z koniecznoĂciÈ nabrania dystansu do poraĝki i przeïoĝenia naszego indywidualnego doĂwiadczenia na jÚzyk obiektywnego
eksperymentu. Wtedy informacja zwrotna staje siÚ znacznie skuteczniejsza.
WïaĂnie dziÚki takiemu podejĂciu The Second City ksztaïci komediowe talenty w tak krótkim czasie.
Tina Fey, Seth Meyers i inni sïawni komicy wywodzÈcy siÚ z tej
akademii zaliczali takie same koszmarne wpadki jak uczniowie, których miaïem okazjÚ „podziwiaÊ” w trakcie nauki. Steve Carell,
gwiazda serialu Biuro, pewnego razu posunÈï siÚ z jednym ĝartem za
daleko i widzowie po prostu wyszli z jego wystÚpu. Stephena Colberta,
satyryka politycznego, bïagano kiedyĂ nawet, ĝeby zszedï ze sceny,
poniewaĝ jego numer dotyczÈcy modemów dial-up niemal zanudziï
widzów na ĂmierÊ.
Studentów The Second City uczy siÚ przyjmowaÊ takie rzeczy jako
coĂ zupeïnie normalnego. MajÈ zachowywaÊ siÚ niczym naukowcy,
którzy obserwujÈ reakcjÚ widowni na sam ĝart, a nie na jego autora.
MajÈ wyïÈczyÊ tÚ czÚĂÊ mózgu, która w przypadku otrzymania negatywnej informacji zwrotnej mówi: „Nie udaïo mi siÚ”. Z czasem
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akademia systematycznie zestawia uczniów z coraz bardziej wymagajÈcÈ widowniÈ i naraĝa ich na coraz bardziej surowÈ ocenÚ —
poniewaĝ oni coraz lepiej sobie z niÈ radzÈ. W ten sposób hardziejÈ
i bardziej rozwijajÈ siÚ w sferze twórczej.
W ramach tego procesu szkóïka komediowa przeistacza poraĝkÚ
(kojarzÈcÈ siÚ z fatalnym koñcem) w prostÈ informacjÚ zwrotnÈ (coĂ,
dziÚki czemu moĝna siÚ doskonaliÊ). I tak setki razy tygodniowo.
Mantra rodem z Doliny Krzemowej: „Poraĝki ponoĂ jak najczÚĂciej” ma jeszcze swojÈ drugÈ czÚĂÊ. WiÚkszoĂÊ powstajÈcych tam
start-upów funkcjonuje zgodnie z zasadÈ: „Poraĝki ponoĂ jak najszybciej i jak najwczeĂniej”. Mówimy tu zatem o zasadzie natychmiastowej informacji zwrotnej76. Problem polega na tym, ĝe poraĝka
kojarzy siÚ z koñcem, ze ĂmierciÈ, z pogrzebem. Jak jednak uczy przykïad The Second City, to skojarzenie wcale nie musi byÊ sïuszne.
*****
T H E S E C O N D C I T Y P O D E J M U J E trojakiego rodzaju dziaïania, które majÈ
przyspieszaÊ rozwój jej wychowanków. Po pierwsze, zapewnia im
natychmiastowÈ informacjÚ zwrotnÈ. Po drugie, obiektywizuje tÚ
informacjÚ. Po trzecie wreszcie, zmniejsza poczucie stawki i presji,
dziÚki czemu uczniowie chÚtniej realizujÈ ryzykowne przedsiÚwziÚcia, niejako z koniecznoĂci robiÈc przy tym postÚpy.
Leonard wyjaĂnia, ĝe w pierwszym roku szkóïka stara siÚ oswoiÊ
uczniów z oczekiwaniem negatywnej informacji zwrotnej i nauczyÊ,
ĝe nie powinni braÊ jej do siebie. Chodzi o to, aby wzmocniÊ w nich
poczucie pewnoĂci siebie i stworzyÊ bezpiecznÈ atmosferÚ, w której moĝna nawaliÊ. Potem w drugim roku zajÚÊ informacja zwrotna
zaczyna siÚ pojawiaÊ z wiÚkszÈ intensywnoĂciÈ. Uczniowie stajÈ
w obliczu kolejnych wyzwañ i ponoszÈ drobne poraĝki na oczach
duĝej widowni. JeĂli kolega ze sceny lub reĝyser ocenia ĝart jako
zabawny, to Ăwietnie, kiedy jednak widownia siÚ z tym nie zgadza
i reaguje gïuchÈ ciszÈ, aktor doĂwiadcza zupeïnie innych emocji.
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To samo dotyczy zresztÈ sytuacji, w której pozornie sïaby pomysï
bawi potem widowniÚ do ïez. Kaĝdy wybuch Ămiechu lub jego brak
staje siÚ informacjÈ zwrotnÈ, którÈ moĝna wykorzystaÊ w pracy nad
samym sobÈ.
OtwierajÈc siÚ na wszystkie te drobne poraĝki, tak naprawdÚ nie
ponosi siÚ poraĝki prawdziwejvi.
Dla porównania, podczas typowych zajÚÊ teatralnych czasami
uczniowie przez caïy semestr przygotowujÈ siÚ do jednego przedstawienia. Studenci ÊwiczÈ razem na zajÚciach, nie majÈ natomiast
ĝadnych podstaw, by przewidywaÊ, czy ich wystÚp spodoba siÚ
publicznoĂci — dowiedzÈ siÚ tego dopiero ostatniego dnia. JeĂli siÚ
okaĝe, ĝe przedstawienie zupeïnie nie przypadïo widzom do gustu,
nic juĝ siÚ nie da z tym zrobiÊ.
Gdyby siÚ nad tym zastanowiÊ, dojdziemy do wniosku, ĝe wiÚkszoĂÊ firm dziaïa wïaĂnie wedïug tego modelu. Przed wprowadzeniem produktu na rynek spÚdzajÈ dïugie miesiÈce, a niekiedy nawet
lata na dopracowywaniu najdrobniejszych szczegóïów. Wszystkie te
wysiïki skupiajÈ siÚ na jednym, kluczowym momencie — na premierze rynkowej. To wïaĂnie w tym dniu firma siÚ dowiaduje, czy stworzyïa udany produkt, czy teĝ jej przedsiÚwziÚcie zakoñczyïo siÚ fiaskiem. Albo ludzie produkt kupiÈ, a wtedy firma zarobi, albo nie
kupiÈ, a wtedy projekt naleĝy uznaÊ za nieudany.
The Second City co tydzieñ stawia swoich uczniów na scenie
przed prawdziwÈ widowniÈ. Grupa, którÈ obserwowaïem, nie Êwiczyïa jedynie przed wielkim wystÚpem, który miaï siÚ odbyÊ za cztery
tygodnie — aktorzy Êwiczyli równieĝ z myĂlÈ o cotygodniowym
vi

Uwaga na marginesie. Do kluczowych elementów szkolenia w The
Second City opartego na formacie improv zalicza siÚ koncepcja „Tak, a”.
Gdy jeden aktor powie na scenie coĂ zabawnego, a drugi aktor powie na to
„nie” i pozwoli mu ponieĂÊ poraĝkÚ, caïa scenka momentalnie przestaje
byÊ zabawna. Koncepcja „Tak, a” gïosi, ĝe bez wzglÚdu na to, jak absurdalny czy okropny ĝart ktoĂ przedstawi, drugi aktor powinien przyjÈÊ go
pozytywnie, a nastÚpnie dziÚki „a…” skierowaÊ caïÈ scenÚ w innym kierunku. W ten sposób udaje siÚ przeistoczyÊ poraĝkÚ w coĂ zabawnego.
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maïym przedstawieniu przed publicznoĂciÈ, podczas którego zbierali
informacje zwrotne na temat przygotowywanego materiaïu. DziÚki
tej metodzie w ciÈgu zaledwie oĂmiu tygodni (czyli w czasie o poïowÚ
krótszym od typowego semestru akademickiego) uczniowie przygotowujÈ peïnowymiarowy zabawny wystÚp kabaretowy. Aktorzy sÈ
pewni swego, poniewaĝ pozyskiwali informacje zwrotne czÚsto i na
wczesnym etapie prac.
„SzybkoĂÊ to kluczowy element naszej gry — wyjaĂnia Leonard. —
Natychmiastowa informacja zwrotna… spïywajÈca w zasadzie nieustannie”.
Natychmiastowa informacja zwrotna zmusza studentów do ciÈgïej
pracy nad nowym materiaïem, do peïnego zaangaĝowania zarówno
pod wzglÚdem aktorskim, jak i w obszarze pisania dowcipów. WïaĂnie dlatego obserwowani przeze mnie studenci opowiadali tak niesmaczne ĝarty — oni po prostu sprawdzali „granice” w bezpiecznych
warunkach. „Czasami zamieszczam w numerach róĝne rzeczy tylko
po to, ĝeby udowodniÊ, ĝe sÈ do niczego” — wyznaïa mi Anne,
nauczycielka w okularach, na krótko przed tym, jak jej podopieczni
weszli na scenÚ. Pozwala swoim uczniom zaprezentowaÊ sïaby numer,
poniewaĝ wie, ĝe jeĂli jej uczniowie majÈ siÚ doskonaliÊ w sztuce rozĂmieszania innych, to nie moĝna ich stale chroniÊ przed ryzykiem.
„Zabawne jest to, co balansuje na granicy, a niekiedy wrÚcz
wywoïuje lekki dyskomfort. To taki obszar, w którym ïatwo o niepowodzenie — mówi Anne. — To trochÚ tak jak z miÚĂniem. JeĂli
chcesz siÚ poprawiÊ, musisz sobie trochÚ zaszkodziÊ.
Robimy im to na okrÈgïo”.

V
Nie tak dawno temu pewnego sennego dnia w miejscowoĂci Stillwater w stanie Minnesota Zachary Sobiech, radosny czternastolatek
o kwadratowej szczÚce, dowiedziaï siÚ, ĝe ma kostniakomiÚsaka,
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zïoĂliwy nowotwór koĂci77. Przy okazji usïyszaï, ĝe szanse na pomyĂlne
leczenie sÈ niewielkie.
¿ycie rodziny Sobiechów z dnia na dzieñ wywróciïo siÚ do góry
nogami. Zach poddaï siÚ chemioterapii. Wydawaïo siÚ, ĝe zabiegi
przyniosïy poĝÈdany efekt, potem jednak badanie rentgenowskie
wykazaïo obecnoĂÊ nowych guzów w pïucach. Zach postanowiï pogodziÊ siÚ z losem i maksymalnie wykorzystaÊ czas, który mu pozostaï.
Jak sam stwierdziï: „Moĝesz siedzieÊ w piwnicy i czekaÊ albo wyjĂÊ
do ludzi i zrobiÊ coĂ szalonego”.
W przerzedzonych od chemii wïosach, ale z wiecznym uĂmiechem
na twarzy Zach poszedï o kulach do szkoïy, zaprosiï na randkÚ swojÈ
najlepszÈ przyjacióïkÚ i zaïoĝyï zespóï muzyczny.
Ostatni okres ĝycia wesoïego i sympatycznego nastolatka z wyrokiem od losu zostaï przedstawiony w krótkim filmie dokumentalnym My Last Days. Pokazuje on szczÚĂliwego Zacha, który spÚdza czas z rodzinÈ i tworzy muzykÚ.
Wszyscy go kochali. Gdy siÚ oglÈda ten materiaï, po prostu nie
da siÚ Zacha nie lubiÊ. WidzÈc, jak siÚ Ămieje, Ăpiewa i jak kocha,
czïowiek zapomina, ĝe ten chïopak niedïugo umrze.
Rodzina Zacha opowiada przed kamerÈ, jak ĂwiadomoĂÊ jego
nieuchronnej Ămierci pomogïa im zrozumieÊ, co siÚ tak naprawdÚ
liczy w ĝyciu i na czym polega jego prawdziwy sens. „To w sumie
bardzo proste — mówi sam Zach. — Trzeba staraÊ siÚ nieĂÊ szczÚĂcie
innym ludziom”.
Pod koniec tego dwudziestodwuminutowego filmu Zach patrzy
prosto w obiektyw kamery, uĂmiecha siÚ i mówi: „Chciaïbym zostaÊ
zapamiÚtany jako dzieciak, który odszedï, walczÈc, i tak naprawdÚ
nigdy nie przegraï”.
Zach zmarï wkrótce po tym, jak wypowiedziaï te sïowa.
Eli Pariser i Peter Koechley z Upworthy zobaczyli ten materiaï
i od razu pomyĂleli: „To historia, którÈ ludzie powinni znaÊ”.
Blog Upworthy istniaï od nieco ponad roku i zdÈĝyï sobie w tym
czasie zyskaÊ niemaïÈ popularnoĂÊ. WïaĂnie przekroczyï próg 30 mln
odwiedzajÈcych miesiÚcznie, w zwiÈzku z czym „Business Insider”
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uznaï go za najszybciej rozwijajÈcÈ siÚ firmÚ medialnÈ w historiivii78
(siedmioletni wówczas BuzzFeed przyciÈgaï 50 mln odwiedzajÈcych
miesiÚcznie).
Materiaï poĂwiÚcony Zachowi Sobiechowi pokazuje, w jaki sposób firma Upworthy wykorzystaïa natychmiastowÈ informacjÚ zwrotnÈ
do osiÈgniÚcia sukcesu.
Wedïug oceny twórców bloga film My Last Days miaï wystarczajÈcy potencjaï, aby zainteresowaÊ sobÈ szerokie grono ludzi, niestety
poczÈtkowo obejrzaïo go niewielu widzów.
Autor filmu zamieĂciï go w sieci pod tytuïem My Last Days: Meet
Zach Sobiech („Zach Sobiech, moje ostatnie dni”). Tytuï doĂÊ dobrze
oddawaï treĂÊ materiaïu, nie byï jednak optymalny. Nic dziwnego,
ĝe w haïaĂliwym Ăwiecie Facebooka i Twittera maïo kto w coĂ
takiego klikaï.
Na blogu Upworthy ten sam film opublikowano pod nowym tytuïem: We Lost This Kid 80 Years Too Early. I’m Glad He Went Out with
a Bang („StraciliĂmy tego chïopaka o 80 lat za wczeĂnie. CieszÚ siÚ,
ĝe odszedï z przytupem”). NastÚpnie film zostaï udostÚpniony niewielkiej grupie subskrybentów bloga. Chodziïo o to, aby sprawdziÊ,
kto kliknie w odnoĂnik.
Inni subskrybenci otrzymali odnoĂniki do tego samego filmu, ale
pod róĝnymi innymi tytuïami, np.: I Cried Through This Entire Video.
That’s OK Though, Because This Kid’s Life Was Wonderful („Pïakaïem
przez caïy film, ale to nic, bo chïopak miaï naprawdÚ wspaniaïe
ĝycie”) oraz The Happiest Story about a Kid Dying of Cancer I’ve Ever
Seen („NajradoĂniejsza historia dzieciaka umierajÈcego na raka, jakÈ
kiedykolwiek widziaïem”).
Przedstawiciele Upworthy uwaĝnie analizowali napïywajÈce informacje zwrotne, koncentrujÈc siÚ na odsetku klikniÚÊ w poszczególne
vii

Upworthy zainspirowaï wielu naĂladowców, którzy wykorzystujÈ te
same techniki w doĂÊ cynicznych celach raczej niezasïugujÈcych na pochwaïÚ.
Ich twórcy dopuszczali siÚ naduĝyÊ, które naleĝaïoby zakwalifikowaÊ raczej
jako przejaw chodzenia na skróty niĝ jako dïugoterminowy skrótces. WystÚpowanie tego zjawiska stanowi niefortunny efekt uboczny sukcesu Upworthy.
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tytuïy oraz liczbie uĝytkowników udostÚpniajÈcych materiaï znajomym. Przeprowadzili zatem rzetelny i obiektywny eksperyment,
w ramach którego na podstawie informacji zwrotnej wybrano tytuï
najsilniej oddziaïujÈcy na odbiorców. Potem wystarczyïo opublikowaÊ
materiaï dla reszty Ăwiata.
RozstrzygniÚcia udaïo siÚ dokonaÊ juĝ w ciÈgu kilku chwil: odnoĂnik z trzeciÈ wersjÈ tytuïu byï otwierany o 20% razy czÚĂciej niĝ
oryginaï.
To jednak nie byï jeszcze koniec testu.
Ludzie z Upworthy napisali alternatywne wersje zwyciÚskiego
tytuïu i rozesïali je kilku innym grupom subskrybentów. Ten proces powtórzono aĝ osiemnaĂcie razy, ïÈcznie dla 70 wersji tytuïu.
Poniĝej kilka z nich79.
Tytuï

Wzrost w %

We Lost This Kid 80 Years Too Early. I’m Glad He Went Out with a Bang
(„StraciliĂmy tego chïopaka o 80 lat za wczeĂnie. CieszÚ siÚ, ĝe odszedï
z przytupem”)

0%

I Cried Through This Entire Video. That’s OK Though, Because This Kid’s
Life Was Wonderful („Pïakaïem przez caïy film, ale to nic, bo chïopak
miaï naprawdÚ wspaniaïe ĝycie”)

+9%

The Happiest Story about a Kid Dying of Cancer I’ve Ever Seen
(„NajradoĂniejsza historia dzieciaka umierajÈcego na raka, jakÈ
kiedykolwiek widziaïem”)

+28%

RIP Amazing Rock Star Teenager Who Punched Cancer in the Face with
Love on the Way Out („Odpoczywaj w spokoju, niesamowity nastolatku
i gwiazdo rocka. Na odchodne przywaliïeĂ rakowi swojÈ miïoĂciÈ prosto
w nos”)

+65%

Cancer Wasn’t a Death Sentence for This Kid. It Was a Wake Up Call.
(„Dla tego dzieciaka rak nie byï wyrokiem Ămierci, lecz sygnaïem
do pobudki”)

–22%

Her Parents Asked, „Would You Date Him If He Didn’t Have Cancer?”
So There Ya Go. („Jej rodzice pytali: »UmówiïabyĂ siÚ z nim, gdyby
nie miaï raka?«. ProszÚ, oto odpowiedě”)

+75%

This Kid Just Died. What He Left Behind Is Wonderful. („Ten chïopak
wïaĂnie zmarï. Zostawiï nam coĂ piÚknego”)

+96%
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Ostatecznie ekipa Upworthy jeszcze raz zmodyfikowaïa najlepszy
tytuï.
Tytuï
This Kid Just Died. What He Left Behind Is Wondtacular.
(„Ten chïopak wïaĂnie zmarï. Zostawiï nam coĂ zajefajnego”)

Wzrost w %
+116%

ZwyciÚskie zdjÚcie, na którym Zach i jego dziewczyna stykajÈ siÚ
czoïami, dodatkowo zwiÚkszyïo wskaěnik klikalnoĂci o 69%.
Wreszcie zaïoga Upworthy uznaïa efekt swoich prac za zadowalajÈcy i udostÚpniïa materiaï wszystkim internautom.
Chciaïbym podkreĂliÊ, ĝe wykorzystanie natychmiastowej informacji zwrotnej nie tylko pozwoliïo zwiÚkszyÊ liczbÚ wyĂwietleñ
filmu o szacunkowe 186%, lecz zwiÚkszaïo liczbÚ wyĂwietleñ o 186%
w kaĝdym kolejnym cyklu udostÚpniania. Oznacza to, ĝe gdy ktoĂ udostÚpniaï ten film swoim znajomym, ci klikali w niego trzykrotnie
chÚtniej i trzykrotnie chÚtniej przekazywali go dalej. Równieĝ kolejni
internauci byli trzykrotnie bardziej skïonni kliknÈÊ i udostÚpniÊ.
Podobnie jak The Second City, firma Upworthy postanowiïa
oprzeÊ siÚ w swojej pracy na bardzo szybkich eksperymentach naukowych. Zamieniïa drobne poraĝki w obiektywne informacje zwrotne
i stworzyïa sobie warunki, w których caïkowita poraĝka staïa siÚ niemal niemoĝliwa.
Ostatecznie z historiÈ Zacha zapoznaïo siÚ ponad 10 mln ludzi.
(I co na to powiecie, maïe surykatki?!).
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