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J

ulian Barnes napisaï: „Historia jest pewnoĂciÈ powstajÈcÈ w miejscu, w którym
niedoskonaïoĂÊ pamiÚci styka siÚ z brakami w dokumentacji”.
KsiÈĝka, którÈ trzymasz w rÚkach, jest nie tylko efektem koñcowym setek
godzin zarejestrowanych wywiadów przeprowadzanych z obecnymi i byïymi pracownikami Twittera oraz Odeo, urzÚdnikami administracji, znajomymi i przyjacióïmi czïonków kadry kierowniczej serwisu, luděmi, którzy mieli swój udziaï
w rozwoju Twittera oraz przedstawicielami firm konkurencyjnych, ale równieĝ
dïugich nieoficjalnych konwersacji z prawie wszystkimi postaciami pojawiajÈcymi siÚ w tej opowieĂci. Podczas gdy Twitter (tj. w znaczeniu: firma w jej obecnym ksztaïcie) oficjalnie odmówiï mi dostÚpu do materiaïów ěródïowych, obecni
i byli czïonkowie zarzÈdu Twittera oraz wszyscy czterej wspóïzaïoĝyciele serwisu zgodzili siÚ na spotkania, udzielajÈc mi ïÈcznie ponad szeĂÊdziesiÚciu piÚciu
godzin wywiadów. Chociaĝ wiÚksza czÚĂÊ tych wywiadów byïa rejestrowana
z myĂlÈ o zapewnieniu wiernoĂci dialogów, to wszystkie nasze dyskusje — choÊ
oficjalnie niezmiennie przeprowadzane na potrzeby ksiÈĝki — miaïy wielki wpïyw
na przygotowanie scenerii, „tïa” opowiadanej przeze mnie historii, a osoby w nich
uczestniczÈce rozumiaïy, ĝe materiaï nie bÚdzie bezpoĂrednio przypisany do
poszczególnych ěródeï majÈcych swój wpïyw na powstanie ksiÈĝki. ProĂba o udzielenie wywiadu zostaïa odrzucona jedynie przez nielicznÈ grupÚ osób z grona tych,
które pojawiajÈ siÚ na kartach tej ksiÈĝki.
Po dokonaniu analizy zarejestrowanych rozmów staïo siÚ dla mnie oczywiste, ĝe
wspomnienia ludzi dotyczÈce tych samych wydarzeñ z czasem ulegajÈ róĝnym
metamorfozom. W kilku przypadkach dwie osoby zgodnie twierdziïy, ĝe jakieĂ
spotkanie rzeczywiĂcie siÚ odbyïo, ale gdy trzeba byïo ustaliÊ miejsce i czas tego
wydarzenia, pamiÚÊ pïataïa im róĝne figle. Pojawiaïy siÚ sprzecznoĂci. W takich
sytuacjach próbowaïem ustaliÊ prawidïowy czas i miejsce zdarzenia, posiïkujÈc
siÚ dokumentami, które udaïo mi siÚ zebraÊ, a takĝe odwoïujÈc siÚ do archiwów
mediów spoïecznoĂciowych. Czasami jednak okazywaïo siÚ to zupeïnie niemoĝliwe. Robiïem wówczas wszystko, co byïo w mojej mocy, aby chociaĝ oszacowaÊ
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poprawnie czas zdarzeñ. Uznaïem teĝ, ĝe nie powinienem korzystaÊ z elementów narracji moich rozmówców, w których opis tych samych wydarzeñ byï wyjÈtkowo niespójny i niezgodny. Zdarza siÚ, ĝe myĂlÈc o znaczeniu przekazu, wybiegam w swoim komentarzu narracyjnym kilka miesiÚcy do przodu. CzyniÚ to,
aby uĂwiadomiÊ czytelnikowi wagÚ opisywanych wydarzeñ.
Podczas pracy nad ksiÈĝkÈ wykorzystaïem ponad tysiÈc dokumentów, które
albo zdobyïem na wïasnoĂÊ, albo do których mogïem tylko zajrzeÊ. MówiÚ tu
o e-mailach firmowych, prezentacjach przygotowywanych na posiedzenia zarzÈdu,
dokumentacji inwestorskiej, kontraktach, kalendarzach pracowników, dokumentach firm partnerskich, materiaïach przekazywanych administracji pañstwowej,
o archiwum komunikatorów, artykuïach w gazetach oraz tych pojawiajÈcych siÚ na
blogach, a takĝe o poufnych dokumentach Twittera i wewnÚtrznych e-mailach.
Bardziej szczegóïowe opisy scenerii dotyczÈ miejsc, gdzie czÚsto pojawiaïem siÚ
osobiĂcie. Monologi wewnÚtrzne bohatera lub opisy jego stanu emocjonalnego
bazujÈ na wiedzy wyniesionej z bezpoĂrednich rozmów. Nie sÈ to moje wyobraĝenia
ani zaïoĝenia.
Dysponowanie setkami godzin wywiadów i dokumentami wewnÚtrznymi firmy
doprowadziïo mnie do wyciÈgniÚcia wniosku, ĝe najlepszym ěródïem pozwalajÈcym czÚsto rozwiaÊ mrok niepamiÚci sÈ zasoby archiwalne serwisów mediów spoïecznoĂciowych w internecie. KorzystajÈc z pomocy specjalisty w dziedzinie
wyszukiwania i przetwarzania informacji, zapoznaïem siÚ z co najmniej kilkudziesiÚcioma tysiÈcami wpisów, zdjÚÊ i filmów.
DziÚki zebraniu tych danych zauwaĝyïem, ĝe pamiÚÊ osób, z którymi rozmawiaïem, potrafi pïataÊ figle i bywa, ĝe pogarsza siÚ wraz z upïywajÈcymi latami.
Tymczasem setki tysiÚcy zdjÚÊ, materiaïów wideo i tweetów rozpowszechnianych
kilka lub kilkanaĂcie lat temu nie ulegajÈ tak ïatwo chorobie niepamiÚci. DziÚki
nim moĝna okreĂliÊ czas i miejsce zdarzeñ, a nawet dokïadnie opisaÊ ubranie,
treĂÊ rozmowy i nastrój uczestników tych zdarzeñ. Mimo ĝe bohaterowie tej
ksiÈĝki pierwotnie nie zdawali sobie z tego sprawy, dziÚki stworzonym przez
nich narzÚdziom — a zwïaszcza dziÚki Twitterowi — staïo siÚ moĝliwe rozwianie
wiÚkszej czÚĂci wÈtpliwoĂci dotyczÈcych prawdziwych wydarzeñ, które stanowiÈ
kanwÚ historii opisanej w niniejszej ksiÈĝce.
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4 paědziernika 2010 r. Godzina 10.43
Biura Twittera

I

dě stÈd! — Evan Williams najwyraěniej nie chciaï widzieÊ kobiety, która
stanÚïa w drzwiach jego biura. — BÚdÚ rzygaÊ.
Niechciany goĂÊ wycofaï siÚ tyïem. Drzwi zamknÚïy siÚ za nim z gïoĂnym
metalicznym klikniÚciem, które odbiïo siÚ echem w caïym gabinecie. Evan objÈï
drĝÈcymi, wilgotnymi rÚkami czarny kubeï stojÈcy w kÈcie pomieszczenia.
To by byïo na tyle. Ostatnim akordem jego fascynujÈcej kariery dyrektora
generalnego Twittera bÚdzie wymiotowanie do kosza na Ămieci.
MÚĝczyzna w ciemnych dĝinsach klÚczaï przez chwilÚ nieruchomo, po czym
zmieniï pozycjÚ. Usiadï i oparï siÚ plecami o ĂcianÚ. Na zewnÈtrz zimne podmuchy
paědziernikowego wiatru targaïy drzewami w szpalerze ciÈgnÈcym siÚ wzdïuĝ
Folsom Street. PrzypominajÈce děwiÚk skrzypiec odgïosy ruchu ulicznego mieszaïy siÚ ze stïumionymi rozmowami dochodzÈcymi zza drzwi biura.
ChwilÚ póěniej ktoĂ powiedziaï o wszystkim jego ĝonie. Sara teĝ pracowaïa
w Twitterze. „CoĂ jest nie tak z Evanem!”. Gdy Sara szybkim krokiem zmierzaïa
w kierunku gabinetu, jej bujne, czarne loki delikatnie falowaïy.
Spojrzaïa na zegarek i uĂwiadomiïa sobie, ĝe Ev ma zaledwie czterdzieĂci
piÚÊ minut do chwili, gdy bÚdzie musiaï wystÈpiÊ przed trzema setkami pracowników Twittera, informujÈc ich o ostatnich wydarzeniach. Otworzyïa drzwi i weszïa
do Ărodka.
W pomieszczeniu znajdujÈcym siÚ w dalszej czÚĂci korytarza zespóï PR zastanawiaï siÚ nad treĂciÈ wpisu, który miaï pojawiÊ siÚ na oficjalnym blogu firmy
o godzinie 11.40, dokïadnie w chwili gdy Ev skoñczy swoje wystÈpienie i w geĂcie
tak naturalnym, jak naturalne moĝe byÊ przekazanie païeczki w sztafecie, przekaĝe
mikrofon nowemu dyrektorowi.
Utrzymany w entuzjastycznym tonie wpis, który zostanie podchwycony przez
tysiÈce redaktorów i bloggerów ksztaïtujÈcych globalny Ăwiat mediów, mówiï o tym,
ĝe po czterech latach od powstania firmy liczba zarejestrowanych uĝytkowników
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serwisu przekroczyïa 165 mln, a ludzie ci kaĝdego dnia wysyïali aĝ 90 mln tweetów. PiÚÊ akapitów dalej znajdzie siÚ informacja, ĝe Evan Williams — sprawujÈcy
do dziĂ funkcjÚ dyrektora generalnego Twittera — postanowiï ustÈpiÊ z zajmowanego stanowiska.
„Zdecydowaïem siÚ poprosiÊ Dicka Costolo, dotychczasowego dyrektora ds.
operacyjnych, o objÚcie stanowiska CEO Twittera” — miaï rzekomo oĂwiadczyÊ
Evan.
OczywiĂcie to nie byïa prawda.
SiedzÈcy na podïodze mÚĝczyzna tulÈcy siÚ do kosza na Ămieci nie miaï najmniejszej ochoty rezygnowaÊ ze stanowiska. Syn farmera z Nebraski — który
przybyï do San Francisco dziesiÚÊ lat wczeĂniej z majÈtkiem obejmujÈcym zaledwie kilka worków tanich, znoszonych, za duĝych na niego ubrañ oraz kilkadziesiÈt tysiÚcy dolarów dïugu na karcie kredytowej — chciaï nadal pozostaÊ szefem
firmy, której byï wspóïzaïoĝycielem. Nie zostawiono mu jednak ĝadnego wyboru. I nie miaïo ĝadnego znaczenia to, ĝe serwis wyceniano obecnie na ponad miliard dolarów, a Twitter byï jego dzieckiem zrodzonym z krwi i znoju. Nie dano
mu szansy. Zostaï ofiarÈ niecnego, krwawego zamachu stanu, przeprowadzonego
przez ludzi, których sam zatrudniï, oraz tych, którzy niegdyĂ byli jego najbliĝszymi
przyjacióïmi. Puczu wspartego przez czÚĂÊ inwestorów finansujÈcych Twittera.
Ev podniósï wzrok i przyjrzaï siÚ Sarze, która wïaĂnie weszïa do jego gabinetu. Potarï rÚkawem swetra brodÚ z ciemnym zarostem.
— Jak siÚ czujesz? — spytaïa Sara.
— Kurewsko… — odpowiedziaï nie do koñca pewien, czy za jego obecny
stan winiÊ nerwy, czy moĝe jakieĂ choróbsko. Czy jedno i drugie.
Dalej w korytarzu, za drzwiami prowadzÈcymi do gïównego holu biura
Twittera, na biaïych kwadratowych stolikach w sali poczekalni leĝaïy egzemplarze
„New Yorkera”, „The Economist” i „New York Timesa”. W kaĝdej z tych gazet
znajdowaïy siÚ artykuïy mówiÈce o tym, jak wielkÈ rolÚ odegraï Twitter w rewolucji na Bliskim Wschodzie — rebelii, która dziÚki serwisowi spod znaku niebieskiego ptaka oraz dziÚki innym portalom spoïecznoĂciowym miaïa ostatecznie
doprowadziÊ do upadku dyktatur w Tunezji, Egipcie, Libii i Jemenie oraz wywoïaïa masowe protesty w Bahrajnie, Syrii i Iranie.
Tuĝ za rogiem Biz Stone, kolejny z czterech wspóïzaïoĝycieli Twittera, koñczyï redagowanie listu informujÈcego, ĝe o godzinie 11.30 w firmowej kafeterii
odbÚdzie siÚ spotkanie, na które zaproszeni sÈ wszyscy pracownicy. ObecnoĂÊ
obowiÈzkowa. GoĂcie z zewnÈtrz nie bÚdÈ mile widziani. ¿adnego próĝnego gadania. Tylko waĝne informacje. Biz kliknÈï „WyĂlij” i wstaï od biurka, kierujÈc siÚ
do biura Evana. Chciaï podnieĂÊ na duchu czïowieka, który od prawie dziesiÚciu
lat byï nie tylko jego szefem, ale i przyjacielem.
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Na kanapie obok Evana siedziaï juĝ Jason Goldman kierujÈcy dziaïem rozwoju produktu Twittera. W liczÈcym sobie siedem osób zarzÈdzie firmy byï jednym z niewielu sojuszników odchodzÈcego dyrektora. Biz usiadï ciÚĝko obok
niego. Ev w ciszy popijaï wodÚ z butelki. PrzygnÚbiony, spoglÈdaï gdzieĂ w dal
niewidzÈcymi oczami, odtwarzajÈc w gïowie wydarzenia ubiegïego tygodnia peïnego zamÚtu i szaleñstwa.
„A pamiÚtasz, jak…” — odezwali siÚ nagle chórem Goldman i Biz, próbujÈcy
pocieszyÊ Evana przywoïanym z pamiÚci obrazem powiÈzanym z jakimĂ zabawnym
wydarzeniem z historii Twittera. A mieli o czym opowiadaÊ. Na przykïad o tym,
jak mocno zestresowany Ev goĂciï w programie Oprah Winfrey Show, beïkoczÈc
coĂ niewyraěnie przed milionami widzów. Lub o tym, jak rosyjski prezydent
pojawiï siÚ w biurze Twittera w otoczeniu snajperów i dryblasów z Secret Service.
Miaï wysïaÊ swojego pierwszego tweeta, a pech chciaï, ĝe strona internetowa
serwisu akurat przestaïa dziaïaÊ. Albo o tym, jak Biz i Ev zostali zaproszeni na
kolacjÚ do mieszkania Ala Gore’a w St. Regis, gdzie „spili siÚ jak Ăwinie”, poniewaĝ byïy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych imaï siÚ róĝnych sposobów, aby
za wszelkÈ cenÚ przekonaÊ ich do sprzedaĝy udziaïów w Twitterze. Mogli teĝ
wspominaÊ osobliwe próby przejÚcia Twittera przez Ashtona Kutchera podczas
imprezy na basenie w jego domu w Los Angeles lub podchody Marka Zuckerberga w czasie niezrÚcznych spotkañ w jego minimalistycznie urzÈdzonym domu.
Albo o tym, jak Kanye West, will.i.am, Lady Gaga, Arnold Schwarzenegger,
John McCain i wiele innych gwiazd oraz polityków pojawiaïo siÚ w biurze Twittera,
czasem zupeïnie bez zapowiedzi, rapujÈc, ĂpiewajÈc, mÈdrzÈc siÚ lub po prostu
tweetujÈc (zdarzaïo siÚ teĝ, ĝe po zaĝyciu narkotyków lub alkoholu). Ich niecodzienni goĂcie próbowali znaleěÊ sposób, aby zdobyÊ kontrolÚ nad tym dziwnym
„czymĂ” zmieniajÈcym spoïeczeñstwo. A czasami próbowali po prostu kupiÊ sobie kawaïek tortu, jakim byï Twitter.
Evan próbowaï siÚ uĂmiechaÊ, wracajÈc myĂlami do wspomnieñ podsuwanych mu przez przyjacióï. Ze wszystkich siï staraï siÚ zamaskowaÊ smutek i ten
charakterystyczny wyraz twarzy, który oznaczaï jedno. KlÚskÚ.
Tylko jedna osoba mogïa sprawiÊ, ĝe naprawdÚ siÚ uĂmiechnie. Byï nim
mÚĝczyzna przemierzajÈcy — ze spuszczonÈ gïowÈ i telefonem przyciĂniÚtym do
ucha — swoje biuro, znajdujÈce siÚ tuĝ obok gabinetu Evana. Dick Costolo.
NiegdyĂ znany komik improwizator, który w przeszïoĂci wystÚpowaï na scenie
w towarzystwie Steve’a Carella i Tiny Fey. Ten sam Dick Costolo, którego Ev
miaï „poprosiÊ o objÚcie stanowiska CEO Twittera”, trzeciego z kolei dyrektora
generalnego w firmie liczÈcej sobie zaledwie cztery lata.
Tyle ĝe Dick równieĝ nie byï w najlepszym nastroju. Rozmawiaï wïaĂnie
z czïonkami zarzÈdu stojÈcymi za zamachem stanu, uzgadniajÈc treĂÊ komunikatu
dla mediów, a takĝe najistotniejsze fragmenty e-maila, który po wystÈpieniu Evana
miaï zostaÊ rozesïany do wszystkich pracowników Twittera.
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Zamach na najwyĝszym szczeblu miaï jeden cel. Byï nim powrót do firmy
Jacka Dorseya.
Jack Dorsey. Pierwszy dyrektor generalny i wspóïzaïoĝyciel Twittera. Ev zmusiï go do odejĂcia z firmy po podobnym puczu, który miaï miejsce w 2008 r. Dwa
lata póěniej, tego wïaĂnie konkretnego poranka, w którym rozpoczyna siÚ akcja
tej ksiÈĝki, Jack fantazjowaï o triumfalnym powrocie do firmy, którÈ tworzyï z wielkim zaangaĝowaniem.
Tymczasem tuĝ przed poïudniem zostaï poinformowany, ĝe jego powrót do
Twittera trochÚ siÚ opóěni. Trzeba bÚdzie zmieniÊ plany. Jack znajdowaï siÚ wówczas zaledwie kilka przecznic od biura Twittera, które staïo siÚ Ăwiadkiem drugiego zamachu na stanowisko dyrektora generalnego. Kursowaï niespokojnie od
Ăciany do Ăciany gabinetu w Square, Ăwieĝo zaïoĝonej firmie obsïugujÈcej pïatnoĂci mobilne.
Jack obudziï siÚ tego dnia w swoim luksusowym apartamencie na ostatnim
piÚtrze Mint Plaza. Zaïoĝyï do pracy swoje markowe ubranie, zestaw wart kilka
tysiÚcy dolarów z fantazyjnÈ koszulÈ od Diora, ciemnym blezerem i Roleksem.
Jakĝe inaczej prezentowaï siÚ w lustrze! Gdzie podziaï siÚ ten niechlujny t-shirt
i czarny kapelusz, który nosiï jeszcze dwa lata temu, gdy zostaï zmuszony do
odejĂcia z Twittera?
Jednak mimo zmian, jakie zaszïy w garderobie Jacka, mijajÈce miesiÈce nie
zmieniïy nic w kwestii nienawiĂci do Evana, jego byïego przyjaciela i wspóïzaïoĝyciela firmy, czïowieka, który znów stanÈï mu na drodze i udaremniï planowany
powrót do Twittera. Chociaĝ Ev zostaï usuniÚty ze stanowiska dyrektora generalnego, nie zostaï jeszcze (wbrew planom puczystów) oficjalnie zwolniony. Przynajmniej jeszcze nie tego dnia.
W biurze Twittera Ev skierowaï wzrok na wskazówki zegara, który juĝ prawie pokazywaï 11.30. Czas iĂÊ.
W tamtej chwili nie zdawaï sobie zupeïnie sprawy z tego, ĝe za kilka miesiÚcy
zostanie zwolniony. Biz i Jason towarzyszyli Evanowi kierujÈcemu siÚ do drzwi,
po czym ruszyli razem korytarzem tak, jak czynili to od lat, nieĂwiadomi, ĝe
w swoim czasie takĝe i oni zostanÈ zmuszeni do opuszczenia firmy.
MÚĝczyěni szli w milczeniu do firmowej kafeterii, mijajÈc po drodze kolorowe
Ăciany i biaïe bujane fotele oraz zdezorientowanych pracowników, którzy powoli
zajmowali swoje miejsca. Nikt z ekipy Twittera nie wiedziaï, jakÈ to wiadomoĂÊ
ma im do przekazania Evan Williams — ich ukochany szef. Nikt wówczas jeszcze
nie zdawaï sobie sprawy z tego, ĝe firma, dla której pracowali i która zmieniïa
Ăwiat na tak wiele sposobów, za chwilÚ sama zmieni siÚ na zawsze.
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