Nevyléčitelné epidemie
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Kniha slavného amerického novináře Malcolma Gladwella ukazuje, že informace se šíří jako viry a proč jimi někteří lidé umějí nakazit své okolí. O spojovatelích, mavenech, prodavačích a sebevraždách podle Marylin Monroe
Před pár týdny agentury přinesly zprávu, že kdysi módní sandály Birkenstock, jež v posledních letech živořily v obchodech se zdravotní obuví, se zase začaly prodávat. Firma přitom nepodnikla žádnou reklamní kampaň. „Když o tom člověk přemýšlí, je to něco naprosto nepochopitelného,“ řekl obchodní ředitel firmy Bernd Hillen. Jedná se ale o navlas stejný příběh, jakým otevírá americký novinář Malcolm Gladwell svou knihu Bod zlomu (v originále Tipping Point), která u nás právě vychází. U něj to jsou americké semišky Hush Puppies, které v polovině 90. let najednou povstaly z hrobu. Začalo je nosit pár lidí z newyorské bohémské čtvrti Greenwich Village - nejspíš právě proto, že byly totálně z módy. Pracně je sháněli po venkovských obchodech. Všimlo si jich pár jiných lidí, a za chvíli už je nosily celebrity. Jak říká Gladwell, je to typický příběh sociální epidemie. A ty se vyskytují všude kolem nás. Módní vlny, mobilní telefony, ale i vzedmutí revolučních vln v dějinách, tomu všemu je společné to, že nějaké sdělení šířící se zprvu jen v úzkém kruhu v určité chvíli dosáhne kritického množství, a najednou je všude.
Jak se to děje? Informace se šíří, jako by to byly viry, a to pomocí určitého typu lidí. Gladwell jim říká spojovatelé, maveni a prodavači.
Spojovatele určitě každý z nás potkal. To jsou ti lidé, co znají každého. Vzpomenete si na ně, když sháníte práci, byt nebo třeba zubaře, protože oni budou určitě o někom vědět. Nemusí to být vaši dobří přátelé, zato je ale možné, že vás s vašimi nejlepšími přáteli seznámili. Gladwell popisuje experiment psychologa Stanleyho Milgrama: „Našel si jména 160 lidí v Omaze ve státě Nebraska na středozápadě USA a každému poslal balíček. V balíčku bylo jméno a adresa obchodníka s akciemi ze Sharonu ve státě Massachusetts na východním pobřeží. Každý člověk měl balíček poslat nějakému příteli nebo známému, přes kterého se dostane blíž k onomu makléři.“ Přes kolik prostředníků asi balíčky k makléři dorazí? Lidé, kterých se na to Milgram ptal, odhadovali, že kolem stovky. Ve skutečnosti jich stačilo v průměru pět. A co je ještě zajímavější, celá polovina zásilek, jež dorazily na místo, se dostala k makléři prostřednictvím tří lidí. Lidé z Omahy se instinktivně obrátili na spojovatele, které znali, a už to jelo.
„Jsou to asi jediní lidé, kteří čtou reklamní tiskoviny,“ píše Gladwell o dalším zvláštním živočišném druhu, jemuž se říká maven (Američané ho čtou mejvn, ale protože to slovo pochází z jidiš, jistě ho můžeme vyslovovat tak, jak se píše). Maven je člověk, který shromažďuje informace o tom, jak co koupit či sehnat, a rád se o ně dělí. Ví, kde mají jaké slevy a jestli se náhodou nejedná o podvod, ví, která banka má nejvýhodnější běžné účty. Gladwell popisuje setkání s jedním špičkovým mavenem, jenž si pamatuje, za kolik nakoupil před deseti lety do zásoby kávu, protože díky sledování komoditní burzy věděl, že toho roku mrazy zničily úrodu.
Když spojovatele amaveny zaujme nějaká informace, brzy se začne nezadržitelně šířit. A reklamní experti docházejí k závěru, že lidé jsou dnes tak přesyceni reklamou, že sdělení šířící se od úst k ústům je to poslední, co ještě zabírá.
Pak jsou tu prodavači. Lidé, kteří by vymámili z jalové krávy tele. Psychologové, kteří se zaměřili na výzkum toho, co se děje, když s někým mluvíme, zjistili, že se lidé navzájem všemožně přizpůsobují - v tempu řeči, ve výšce hlasu, v drobných pohybech těla a obličeje. A prodavači umějí dosáhnout toho, že se s nimi synchronizujeme mimořádně rychle a výrazně.
Když takové lidi popisujeme v rovině anekdot, je to zábavné. Když ale tyto anekdoty dostanou punc vědecké zákonitosti, zábavné to být přestává. Nevyhneme se totiž nepříjemnému závěru: nejsme všichni stejní. O tom se ve společnosti založené na předpokladu rovnosti obtížně mluví. Spojovatelé, maveni a prodavači mají proti nám výhody, díky nimž si mohou získat postavení a peníze snadněji než my. Když si třeba lámeme hlavu nad tím, jak člověk zcela průměrného rozhledu může proniknout do špičkové politiky, zpravidla to bude spojovatel. A takový Vladimír Železný je bezpochyby fenomenální prodavač.
Smějící se mimikry
Tak jako jsou někteří lidé rození prodavači, jiní jsou zase vůči prodavačům mimořádně vnímaví. Psycholog Howard Friedman dal na dvě minuty do místnosti zdatného „vysílače“ se dvěma lidmi-„přijímači“, přičemž na sebe nesměli mluvit. Přesto ve většině případů dokázal „vysílač“ na „přijímače“ přenést svou momentální náladu. Jak se může nálada přenášet beze slov? Mnoha způsoby, z nichž jeden se nazývá motorické mimikry. Když se na nás někdo usměje, většinou se instinktivně usmějeme také. Plný dosah tohoto jevu je zřejmý z experimentu založeném na tom, že skupina studentů dostala za úkol jakoby testovat nová hifi sluchátka. Psychologové jim do nich pustili kromě hudby také namluvený komentář zdůvodňující, že by mělo být na jejich univerzitě zvýšeno školné. Někteří studenti přitom měli kroutit hlavou a jiní zase přikyvovat. Pomocí dotazníků pak výzkumníci zjistili, že studenti, kteří kroutili hlavou, soudili, že by školné mělo být nižší, a ti, kteří přikyvovali, se naopak přiklonili k závěru, že by mělo být vyšší. Pouhé přikyvování jim zcela „zatemnilo mozek“. K čemu takové poznatky mohou být také dobré, ukazuje doporučení autorů, že „televizní reklamy by byly nejúčinnější, kdyby vizuální prvek přiměl diváky konat vertikální pohyby hlavou (např. skákající míč)“. To už se podobá podprahové reklamě, až na to, že na skákajícím míči není nic podprahového.
Podobně vyznívá i studie psychologa Briana Mullena, který v roce 1984 zjistil, že moderátor večerních zpráv v jedné ze tří hlavních amerických televizí se při vyslovování jména republikánského prezidentského kandidáta Ronalda Reagana tvářil nepatrně veseleji a že diváci této stanice hlasovali ve statisticky významně vyšší míře právě pro Reagana. A to přesto, že obsahově zpravodajství stanice Reaganovi nestranilo, spíš naopak. Moderátor jakoukoli tendenčnost pochopitelně rozhořčeně popřel. Mullen ale pokus zopakoval při příštích prezidentských volbách se stejným výsledkem. Je možné, že novináři a analytici věnují stovky hodin rozebírání kvalit a programů kandidátů, a o výsledku voleb pak rozhodne stěží postřehnutelný úsměv jednoho moderátora?
Stejně podstatný jako lidé je pro šíření informací kontext a prostředí. K tomu se Gladwell vytasí s další řadou průzkumů. Nejproslulejší z nich uskutečnil v roce 1971 psycholog Philip Zimbardo. V suterénu na Stanfordově univerzitě zřídil napodobeninu věznice, vybral 21 duševně vyrovnaných, neagresivních dobrovolníků a přidělil jim role vězňů a dozorců. Hned druhý den začali dozorci vězně tyranizovat a ponižovat. To se stupňovalo tak, až se několik vězňů zhroutilo, a celý experiment musel být po šesti dnech předčasně ukončen. Účastníci pokusu, když se vrátili do normálu, byli otřeseni sami sebou a své chování si vůbec nedokázali srovnat s tím, že se považovali za slušné lidi. Vliv extrémních situací může být tak silný, že převáží veškeré vlivy výchovy. Nejenže tedy nejsme všichni stejní, ale vynořuje se další potenciálně zneinzerce pokojivé zjištění. Nejsme to, co si myslíme; nejsme vždy svými pány.
Nejproslulejší ukázkou vlivu kontextu je newyorská kriminalita. Za úspěšným bojem s ní v 90. letech stojí teorie, jež je na vlivu kontextu založena. Přišli s ní kriminologové James Q. Wilson a George Kelling a je známa jako teorie rozbitých oken. Wilson a Kelling tvrdili, že stopy nepořádku a vandalství signalizují, že ve městě nikdo za nic nezodpovídá a vše je dovoleno. Když nezasklíte rozbité okno, budou další okna následovat. „Zloději, ať už příležitostní nebo profesionální, chápou, že pravděpodobnost jejich dopadení je nižší, jestliže operují na ulicích, kde jsou potenciální oběti již zastrašeny stávajícími podmínkami,“ napsali Wilson s Kellingem. V polovině 80. let najal Kellinga jako konzultanta newyorský dopravní podnik a na jeho radu se rozhodl přednostně řešit graffiti na vagonech metra. V roce 1990 se stal velitelem newyorské dopravní policie Kellingův odchovanec William Bratton, který se uvedl tím, že se pustil do boje s jízdou na černo. Přesvědčil brzy i policisty, kteří to považovali za mrhání časem: „Bratton nechal přestavět starý městský autobus na pojízdnou policejní stanici, vybavenou telefony, faxy, vazební celou a zařízením na snímání otisků prstů,“ píše Gladwell. „Doba nutná na zpracování jednoho zatčení rychle klesla na pouhou hodinu. Bratton rovněž trval na tom, že budou prověřeny policejní záznamy všech zadržených. A vskutku se ukázalo, že každý sedmý zadržený je hledaný pro dřívější trestné činy a každý dvacátý má u sebe nějakou zbraň.“ V obou případech přineslo soustředění na zdánlivě okrajové jevy nečekané výsledky při potírání závažných zločinů. V roce 1994 jmenoval starosta Rudolph Giuliani Brattona šéfem newyorské policie. Vývoj kriminality se podařilo zvrátit a čtvrti považované za ztracené začaly být opět přístupné normálním lidem.
Je to příběh velkého úspěchu, který bylo ovšem nutné prosadit navzdory hradbě pochybností - převládající mínění newyorských liberálních elit bylo, že zločinnost lze odstranit jen odstraněním jejích hlubinných příčin, a Giulianiho považovali div ne za fašistu.
Rozlouskneme celý svět, když se na něj budeme dívat jako na samé epidemie? Asi ne. Gladwell sesbíral zajímavé postřehy z psychologických výzkumů a „pověsil“ je na provokativní, ale zjednodušující intelektuální kostru, nic víc. Přesto vás však jeho kniha přinutí přemýšlet, a to celkem osvěžujícím způsobem. Na český vkus se v ní málo moralizuje a nejde se dost do hloubky. Zato se Gladwell nepředpojatě zajímá o to, jak vlastně lidé skutečně fungují. Například mu to, že je zjevně nepřítelem kouření, nebrání pracovat s poznatkem, který profesionální bojovníci proti kouření zpravidla zamlčují, totiž že nikotin není pro každého stejně návykový a někteří lidé mohou kouřit relativně často, aniž by riskovali návyk. Naopak takto objevuje cestu k jedné možné metodě omezení kouření.
Tato víra v metodu, vědecké poznatky a statistická data je příznačná. Někdy nám může přijít až naivní, jak je v americkém světě všechno řešitelné. Jenže nezbývá než srovnávat. Giuliani slíbil nasadit teorii rozbitých oken na kriminalitu, a uspěl. Očekávat, že by někdo mohl pohnout třeba s pražskými taxikáři, to u nás nikoho nenapadne ani teoreticky. Než bychom hledali nějakou metodu, raději usoudíme, že je stejně za vším korupce a nemá to cenu. A když už náhodou začne zabírat bodový systém a řidiči si začínají zvykat, že normální je jezdit opatrněji - když se podaří změnit kontext, jak by řekl Gladwell -, tak se politici začnou předhánět, jak by nový zákon změkčili.
Dalším pozoruhodným zjištěním je, že tentýž přístup, který vznikne při studiu drbů a uplatní se při propagaci tenisek, lze využít i při potírání kriminality nebo šíření osvěty o rakovině. Nikdy nevíme, kdy hravost povede k něčemu závažnému a jaký zprvu neužitečný nápad vydělá peníze. Jediné, co víme, je, že hodnoty - a peníze - vznikají v hlavě. To se pak člověku vrací nad každou zprávou o tom, jaká se zas u nás postavila montovna, jež poskytne pár snadno nahraditelným lidem nezajímavou práci za nezajímavou mzdu. Zisky poplynou tam, kde někdo pracoval hlavou.
Magická stopadesátka
Koneckonců ani Gladwellova kniha nemá jediné předem dané použití. Když vás autor svou tezí nepřesvědčí, můžete ji zužitkovat prostě jako zásobárnu zajímavých poznatků z psychologických výzkumů, které s výhodou použijete v konverzaci. Věděli jste například, že kdybyste se vyptávali kuřáků, o kolik let jim kouření zkrátí život, budou hádat v průměru devět let, a správná odpověď je přitom jen něco mezi šesti a sedmi? Věděli jste, že sbory metodistické církve, domorodé kmeny od Walbiri v Austrálii přes Ammassalik v Grónsku až po Ona na Tierra del Fuego i komunity náboženské sekty hutteritů dodržují maximální velikost společenské skupiny okolo 150 lidí? A že je to také po celé dějiny typická maximální velikost bojové jednotky, že stejný je i počet zaměstanců v továrnách výrobce látky gore-tex a že antropolog Robin Dunbar odvozuje tento počet od velikosti mozkové kůry? A věděli jste, že po smrti Marylin Monroeové dočasně vzrostl počet sebevražd v USA o 12 procent? Tak teď to víte.
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