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 – So we’re doing pretty good. – Nie-
znajoma kobieta kończy śmiejącym 
się głosem wiadomość, którą musiała 
z kimś się podzielić, i trafiło na mnie, 
ponieważ byłem jedynym o tej porze 
przechodniem w tym miejscu, zbliża-
jącym się do niej w chwili, kiedy za-
trzymała samochód przy krawężniku i 
szybko z niego wysiadła, żeby, zanim 
zbliżę się do tylnego zderzaka jej auta 
i pójdę dalej, zdążyć przejść z tyłu sa-
mochodu, wejść na chodnik, stanąć 
przede mną nieco z boku i zatrzymać 
mnie słowami, które musiała z siebie 
wyrzucić: że nad nami, na betonowej 
estakadzie train stuck – z ludźmi 
w środku.
  Zadzieram głowę, przez którą prze-
latuje myśl, że nieznajoma kobieta 
zatrzymała się tutaj wyłącznie po to, 
żeby powiedzieć mi o tym niecodzien-
nym wydarzeniu, które zdarzyło się 
już, na krócej, ale za to w większym 
upale, parę dni wcześniej i zdarzy się 
też na mniejszą skalę za trzy dni, a po-
tem w sobotę, że skytrain, czyli pod-
-nadziemne, bezzałogowe metro, jeż-
dżące więcej, jak sama nazwa wska-
zuje, nad niż pod ziemią, przeważnie 
na wysokości trzeciego amerykańskie-
go piętra, a może drugiego, z wyjąt-
kiem linii łączącej śródmieście z lot-
niskiem, biegnącej w większej części 
pod ulicami a także pod dnem zatoki 
False Creek, prowadzone komputero-
wo i unieruchomione teraz, co mogę
zobaczyć na własne oczy, z pasażera-
mi w wagonach w jedną i w drugą 
stronę, którzy już na pewno mają ser-
decznie dosyć tego uwięzienia w hell-
train w pełnym słońcu, i wielu nie 
wytrzyma i wyskoczy, ryzykując ży-
cie, z otwartych awaryjnie, wbrew 
przepisom, drzwi metra na wolność, 
zanim wreszcie pojawią się właści-
we służby, które wszystkich uwolnią 
z zamknięcia i poprowadzą wzdłuż 
torów do najbliższej stacji, gdzie po-
łączą ich z doprowadzonym tu wcześ-
niej oraz usuniętym przez niewidzial-
ne głośniki z peronów stacji, pomstu-
jącym na miejską komunikację tłu-
mem, i będą czekać na podstawiane 
autobusy, których wciąż będzie mało, 
żeby pomieścić te tysiące rozeźlonych 

 Jednak e-problemy dopadają nas nie 
tylko w pracy. Coraz częściej wyzwa-
niem staje się wpisanie nowego nu-
meru do pamięci domowego telefonu 
czy włączenie w mikrofalówce funk-
cji rozmrażania. W zasadzie i na to 
znaleziono rozwiązanie – instrukcje 
obsługi. Tylko że nikt ich nie czyta. 
Potwierdzają to zarówno codzienne 
doświadczenia, jak i profesjonalne ba-
dania. Niezależnie od tego, jak dobrze
jest napisana instrukcja, użytkownik 
odłoży ją na bok i sam zacznie po-
znawać swoje nowe urządzenie. Pro-
ducenci zdają sobie z tego sprawę i 
starają się ratować sytuację, dokłada-
jąc do większości sprzętów prościutki, 
ilustrowany folder pod tytułem „Szyb-
ki start”. Znajduje się tam schemat 
podłączenia do prądu, wskazany jest 
włącznik i dwie główne funkcje. A na 
końcu umieszczona jest żałosna proś-
ba: „Przeczytaj instrukcję!”.
  Oczywiście większość osób jest 
w stanie samodzielnie poznać tylko 
kilka podstawowych funkcji sprzętu. 
W przypadku kamery wideo nauczą 
się ją włączać, rozpoczynać i zatrzy-
mywać nagrywanie oraz obsługiwać 
zoom. Zdolniejsi opanują jeszcze pod-
łączanie jej do telewizora oraz prze-
wijanie obrazu w przód i tył. Kom-
pletnie niezbadane pozostaną funkcje 
edycji nagranego materiału, zaawan-
sowanych przejść między ujęciami 
czy ręcznego ustawiania parametrów 
obrazu. Dlatego firmy, które rozu-
mieją problem, zaczynają umieszczać 
w widocznym miejscu przełącznik 
oznaczony jako „easy mode”, czyli 
łatwy tryb. Uruchomienie go sprawia, 
że kamera chowa wszystkie te mądre 
i niepotrzebne funkcje, pozostawiając 
to, co potrzebne typowemu wakacyj-
nemu operatorowi. Oczywiście pro-
ducent nadal słono sobie liczy za to 
wszystko, czego nigdy nie użyjemy, a 
co robi na nas wrażenie tylko w chwi-
li zakupu sprzętu. Wciąż jednak wie-
le firm robiących sprzęt elektroniczny 
zdaje się żyć w innym świecie niż ich 
klienci. Błąd producentów kryje się 
być może w nadmiernym entuzjazmie.
Pracownicy elektronicznych gigantów 
to zwykle ludzie zafascynowani elek-
troniką, poruszający się swobodnie 
w świecie przycisków i wyświetlaczy.
Kochają to, co robią. Nazwijmy ich 
roboczo – bez urazy – „e-świrami”.
  Gdy opracowują nowy gadżet, entu-
zjastycznie starają się wykorzystać 
możliwości, jakie daje rozwój techno-
logii. Skoro pojawił się zapas mocy
procesora i miejsce w pamięci, dokła-
dają do sprawdzonego systemu nową 
funkcję. Spójrzmy chociaż na komór-
ki. Służą, jak wiadomo, do dzwonie-
nia. A właściwie służyły jeszcze pięć 
lat temu, bo dziś pozwalają jeszcze na 
robienie zdjęć, odtwarzanie filmów, 
przeglądanie Internetu, słuchanie mu-
zyki, granie, przeglądanie arkuszy kal-
kulacyjnych. Dla e-świra to poezja. 
Gdy opracuje nowy produkt, nadcho-
dzi czas testów. Komórka kombajn tra-
fia w ręce grupy testerów – zwykłych 
ludzi z ulicy, którzy mają czas na za-
poznanie się z produktem i ocenienie 
go. Większość jest umiarkowanie en-
tuzjastyczna – w końcu produkt jest 
ładny, firma miła i jakoś nikt nie chce 
wyjść na technoignoranta. Ale oto
w grupie znajduje się entuzjasta, czło-
wiek, którego fascynuje maksymalna 
przepustowość systemu UMTS i fizy-
czny rozmiar matrycy aparatu. E-świ-
ry ożywiają się – w końcu ktoś ich 
docenił. Reszta grupy też nie chce wy-
glądać na pacanów, wszyscy starają się 

wskrzesać entuzjazm. Padają hasła: 
„No tak, to może zastąpić komputer” 
lub „Wreszcie nie będę musiał nosić 
telefonu, radia, odtwarzacza i aparatu 
oddzielnie”. Udało się. Produkt spot-
kał się z dobrym przyjęciem. E-świry 
są zadowolone. Problem w tym, że je-
den entuzjasta w grupie 20 osób jest 
w stanie dość skutecznie zamazać 
prawdziwy obraz sytuacji. Ci sami lu-
dzie, którym tak podobała się nowa 
komórka, nie kupią jej, bo będzie za 
droga i zbyt trudna w obsłudze. No i po 
co im tyle funkcji? – w końcu oni chcą 
tylko dzwonić i wysyłać SMS-y. Jest 
jeszcze jeden problem, tak oczywisty, 
że aż wstyd o nim mówić. Technologia 
musi działać. Zadziwiające, jak wiele 
firm o tym zapomina. Doskonałym 
przykładem jest porażka MMS-ów, 
czyli wysyłanych z komórek wiado-
mości zawierających zdjęcia czy ob-
razki. Miały przebić popularnością 
SMS-y – w końcu wysyłanie fotek to 
doskonała zabawa. Problem w tym, 
że technologię wprowadzono, nie za-
dbawszy należycie o jej działanie. W 
efekcie wiadomości wysyłane między 
różnymi sieciami ginęły bez śladu, a te 
wewnątrz własnej sieci przychodziły 
nieraz z kilkudniowym opóźnieniem. 
W dodatku większość osób miała tele-
fony, które nie były w stanie wyświetlić 
takiej graficznej wiadomości. Wszyst-
ko to sprawiło, że MMS-y umarły, 
zanim na dobre się narodziły. Choć 
dziś obsługuje je niemal każdy tele-
fon, stanowią ledwie ułamek procenta 
wszystkich wiadomości. 
 Nie zawsze porażki są tak spektaku-
larne. Często po prostu produkt po-
winien spędzić w laboratorium jeszcze 
kilka miesięcy, po to by dopracowano 
jego elementy. Ten problem dotyczy 
na przykład telefonów działających 
pod kontrolą systemu Symbian. To 
komórki, które funkcjonują jak kom-
putery – mają otwarty system opera-
cyjny, pozwalający użytkownikowi 
na instalowanie dodatkowych progra-
mów. Jeden z największych produ-
centów komórek na świecie regularnie 
wypuszcza kolejne modele z poważnie 
niedopracowanym systemem. Efekt to 
częste zawieszanie się telefonu, komu-
nikaty o braku pamięci czy inne sen-
sacje dręczące użytkownika. Dopiero 
z czasem wydawane są kolejne po-
prawki oprogramowania, które można 
zainstalować samemu z Internetu lub 
powierzyć to zadanie fachowcom. O-
znacza to jednak wyczyszczenie pa-

mięci telefonu, więc trudno się dziwić, 
że mało kto decyduje się na ten krok.
   Spece od marketingu wymuszają 
wypuszczanie niedopracowanych pro-
duktów, bo konkurencja stale zarzuca 
rynek nowymi modelami. Naturalnie 
wiele firm zdaje sobie sprawę z istnie-
jących zagrożeń i potrafi zapanować 
nad niebezpiecznym entuzjazmem 
swoich e-świrów oraz pośpiechem 
marketingowców. Tak właśnie po-
wstał iPod – wciąż trudny do prze-
ścignięcia ideał prostoty i przyjaznej 
obsługi. Podczas konstruowania pro-
totypów pojawiły się zarzuty: A gdzie 
jest radio i dyktafon? Konkurencja już 
je ma. Na szczęście dano im odpór 
i powstał po prostu odtwarzacz mu-
zyczny. Ludzie go pokochali właśnie 
za prostotę i minimalistyczną elegan-
cję. A jeśli ktoś koniecznie chce mieć 
radio i dyktafon, zawsze może doku-
pić (za niemałe pieniądze) odpowied-
nie przystawki. Proste i genialne.
  Firmie Apple udało się zachować 
umiar – rzecz trudna i rzadko spo-
tykana. A przecież największe sukce-
sy odniosły te produkty, które miały 
jasno określoną funkcję. Telefon słu-
żył do prowadzenia rozmów, telewi-
zor do oglądania telewizji, a lodówka 
do chłodzenia. W latach 20. XX wie-
ku pojawiło się na rynku absolutnie 
genialne urządzenie – odkurzacz, któ-
ry mógł być też suszarką do włosów 
– wystarczyło przełączyć dźwigienkę. 
Nikt go nie chciał, bo jego funkcja 
była trudna do określenia i uchwyce-
nia. Podobnie działo się w latach 40., 
gdy na rynku pojawiły się pierwsze de-
tergenty. Początkowo próbowano je re-
klamować jako cud o tysiącu zastoso-
wań – naszym płynem możesz umyć 
talerze, wyszorować podłogę i okna, 
wyczyścić samochód i na koniec u-
prać ubrania i umyć włosy. Rewela-
cja. Jednak szybko spece od marketin-
gu stwierdzili, że to błąd – ludzie nie 
ufają takim kombajnom. Dziś na pół-
ce obok siebie stoją płyn do kąpieli, 
żel pod prysznic i szampon do wło-
sów, które niemal nie różnią się skła-
dem. Różnica jest w naszych mózgach 
– dzięki prostym podziałom łatwiej im 
kontrolować rzeczywistość, a my czu-
jemy się bezpieczniejsi.
  Dajmy więc odpór fali entuzjazmu 
e-świrów. Brońmy się przed zalewem 
wielofunkcyjnych kanap, interneto-
wych lodówek i cyfrowych maselni-
czek. To my im jesteśmy potrzebni do 
istnienia, nie one nam.

ludzi i przewieźć ich bliżej miejsca, do 
którego zmierzają, najczęściej bliżej 
domu, gdzie czeka ich, kiedy w końcu 
przestaną się wściekać, zasłużony od-
poczynek po pracy i po komunikacyj-
nym zamęcie, w którym utknęli na 
długie godziny, i że po powiedzeniu 
o tym zacznie udawać, że zatrzymała 
się w tym miejscu nie po to, żeby mi 
to powiedzieć, ale w jakimś innym 
celu, co nie będzie łatwe, gdyż w pro-
mieniu stu metrów nie ma niczego,
dokąd można by się udać z jakąś spra-
wą, i na pewno nie mieszka w jednym 
ze znajdujących się tutaj kompleksów
mieszkalnych, bo dwa z nich są dla 
czubków, a w jednym z dwóch po-
zostałych ja mieszkam, więc, mając 
dobrą pamięć wzrokową, musiałbym 
ją znać z widzenia, nawet gdyby 
mieszkała w tym drugim. Chociaż 
mogę się mylić, bo kiedy moja zadar-
arta głowa opuszcza się do normalnej 
pozycji, dostrzegam po drugiej stronie 
ulicy nowo otwartą przechowalnię 
psów – dog daycare – na którą wcześ-
niej nie zwróciłem uwagi, więc stoją-
ca naprzeciwko mnie kobieta mogła 
przyjechać w sprawie swojego psa al-
bo może tam pracować, albo być pie-
lęgniarką, sprzątaczką, social worker 
lub księgową w jednym z tych do-
mów dla czubków. Albo może przy-
jechała do kogoś w odwiedziny, cho- 
ciaż wydaje mi się, że obcy mi z twa-
rzy ludzie przyjeżdżają tu w odwie-
dziny do niedorozwiniętych psychicz-
nie lub upośledzonych finansowo 
krewnych wyłącznie w okolicach Bo-
żego Narodzenia, i to tylko ci, którzy
dotąd nie znaleźli dla siebie odpowie-
dniego usprawiedliwienia, sięgających 
daleko w przeszłość pretensji i oskar-
żeń, zwalniających ich z poczucia obo-
wiązku odfajkowania raz w roku oka-
zania rodzinnych uczuć. Tych drugich, 
czyli braci, sióstr, dzieci i wnuków lo-
katorów tych jednobudynkowych (dla 
czubków) oraz dwu- i czteroskrzydło-
wych (dla osób niezamożnych), połą-
czonych w pary wspólną infrastruktu-
rą kompleksów mieszkalnych po tej 
stronie ulicy, którzy mają solidne u-
sprawiedliwienie, żeby w ogóle w od-
wiedziny nie przyjeżdżać, jest znacz-
nie więcej. Na co moi sąsiedzi – w im 
bardziej zaawansowanym wieku, to
tym bardziej – powtarzają, że im zu-
pełnie na rodzinnych związkach, na 
odwiedzinach w Boże Narodzenie, nie 
zależy. Kiedy tak mówią, moja myśl, 
że to miejsce jest w istocie hospicjum, 
staje się bardziej natarczywa.
  Inaczej jest po przeciwnej stronie 
ulicy. Ludzi, którzy wprowadzili się do 
niedawno wybudowanego, dużego, 
pięciopiętrowego kompleksu miesz-
kalnego po drugiej stronie ulicy, gdzie 
wynajęcie najtańszego, jednopokojo-
wego mieszkania, jak powiedziała mi
sąsiadka z dołu, kosztuje tysiąc dwieś-
cie dolarów miesięcznie, nikt nie od-
wiedza – ani w Boże Narodzenie, ani 
kiedy indziej. Jedynie znajomi wpada-
ją tam w weekendy z wizytą – młodzi 
tak samo jak ci, którzy ich przyjmują 
– latem piją na balkonie butelkowe pi-
wo i przegryzają czipsami, prowadzą 
rytmiczne jak uderzenia w werbel roz-
mowy, śmieją się. Nie ma wątpliwoś-
ci, że to z myślą o gospodarzach tych 
wizyt ktoś otworzył, zaraz obok, tę Poniedziałek, 21 lipca. Unieruchomiony skytrain na estakadzie przy redakcji „Aha!”
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