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зовсiм не хотiв умисне скрицдити мою брата, але я поквалився з очiнкою i 
нiколи не дiзнаюся, як було наслравдi. 

llJo бтам не було, коли я вiдчинивдверi дiвчинi, неймовiрнi зе.ленi очi Фe.лi
I,Ji1 вiдр-азу зупинилися на cинl,Ji пiд мо"iм оком.11 перше враження (оона зiзна
лася менi за кiлька рокiв). «IJeй хлопечь - бандюк. Дарма я сюди лрийшла». 

На щастя, нiхто з нас не поклався на перше вра.ження. Ми щасливо одру
женi ма.йже двадlJЯТЬ п'ять ро1сiв i маемо трiйко чудових дiтей. 

KPEMHIEBA ДОЛИНА 

На лiтнiх ка.нiкулах пiд час навчання в коледжi я влашrувався iнженером 
у компанiю Si1icon Graphics (SGI). IJeй досвiд зiрвав менi дах. Компанiя спеl,Ji
алiзувалася на сучаснiй комп'ютернiй графщi i випустила низку додаnсiв, почи
наючи вiд слеgефектiв до <<Т ермiнатора.-2>> i за.Jсiнчуючи дивовижними симуля
торами полютiв. Там лра.gювали разумники, якi сгворювали по-слра.вжньому 
крутi речi. Я лраrнув лра.gювати в Silicon Graphics до кuщя життя. 

За1сiнчивши коледж i отрима.вши диплом з комл'ютерни..х наук, я повер
нувся до SGI. Робота у I,Jiй компа.нi1 була втiленням моiх мрiй i я обожнював 
i"i. Через рiк я зустрiв колишнього директора маркетингового вiмiлу I,Jiii ком
па.нi1, Розе.лi Еуонауро, яка заснувала власну комланiю. Розе.лi чула про мене 
вiд cвoii доньки, котра та.кож лраgювала в SGI, i почала переконувати мене 
перейти лра.gювати до неi Врештi-решт, 1й ge вдалося i я почав праgювати 
в компа.нii: Netlabs. 

Перехiд до Netlabs виявився жахливою помилкою. Компа.нi€1О керував чо
ловiк Розе.лi,Андре Шваrер, колишнiй виконавчий директор Hewlett-Packard. 
Венчурнi iнвесгори найняли Андре i Розе.лi як <<лрофесiйну управлiнську ко
манду>>. На жаль, обо€ дуже мало знали про лродукчiю i технолоrii: i повсякчас 
ухвалювали божевiльнi рiшення. У перше я почав розумiти, наскiльки важли
вою е комлетентнiсть людей, котрi стоять на чолi комланiй. 

1, нiби gих проблем. було не досить, мо1й друriй доньgi, Mapi1, поста
вили дiаrноз <<аутизм>>, що зробило праgю в старгалi7 нестерпним вилро
буванням для моеi: родини, поза.як я мусив лроводити бiльше часу вдома. 

7 Стартап - нещодаnно сгnорена компанiя (можлиnо, ще не заре€сгроnана офщiйно, але ко
тра серйозно плануе стати офщiйною ), що будуе cniй бiзнес на ocнoni iннonagi йних техноло
riй, не nийшла на ринок або лише по<rинае на нъоrо nиходити i оолодiе обмеженим наборо.'-t 
pecypcin. Особлиоо часто термiн <<стартап» nжиnаютъ, коли йдеться про нoni компанii:, що 
прщююrъ у сферi iнформщiйних технолоriй. 
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Одного спекотного дня до нас завiтав мiй тато. Ми не могли дозволити 
собi кондю,µонер, всi трое дiтей плакали через зад уху, а ми з батькам стi
кали потом у сорокаградусну спеку. 

Ватько повернувся до мене i сказав: <<Синку, ти знаеш, що коштуе де
шево(>> Я абсолютно не у являв, про що йому йдеться. Тому перепитав: <<Hi, 
а що?>> - <<Квiти. Квiти дуже дешевi. А знаеш, що коштуе дорого?» - зно
ву запитав вiн. I я знову вiдповiв запитанням: <<Нi, а що?>> Вiн сказав: 
<<Розл учения». 

llJocь у чьому жартi, який насправдi жартом не був, змусило мене за
мислитися про те, що я марную час. Досi я не здiйснив жадного важливо
го вибору. Я гадав, що маю необмежений запас eнeprii i здатен досягнути 
у чьому життi всього, чого хочу. Але батькiв жарт несподiвано привiв мене 

. . 

до усюдомлення, що, продовжуючи жити у такому темш, я можу втратити 
родину. У гонитвi за успiхом я мir втратити найважливiше. У перше я при
мусив себе переглянути прiоритети, якi навiть не були до 1сiн:чя мо1ми. 
Я вважав, що МО)ку водночас будувати кар'еру, мати хобi i бути з родиною. 
Та найгiрше, що я завжди насамперед думав про себе. Але коли маеш ро
дину або очолюеш колектив, таке мислення може спричинитися до про
блем, i я вже був у халепi. Я вважав себе непоганою людиною i аж нiяк 
не его1стом, але мо1 вчинки свiдчили про iнше. Настав час подорослiшати 
i стати чоловiком, розставивши прiоритети: насамперед дбати про людей, 
якi менi небайдужi, а вже потiм про себе. 

Наступного дня я вирiшив звiльнитися з Netlabs. Незабаром я знайшов 
роботу в Lotus Development, яка дозволила менi упорядкувати сiмейне 
життя. Я припинив думати лише про себе i зосередився на тому, що було 
найкращим для мое1 родини. Я почав перетворюватися на людину, якою 
завжди хотiв бути. 

NETSCAPE 

Якось один спiвробiтник iз Lotus показав менi нову програму Mosaic8
, 

розроблену кiлькома студентами У нiверситету штату lллiнойс. Mosaic фак
тично була графiчним iнтерфейсом для роботи в Iнтернет-мережi - по-

8 NCSA Mosaic - перший у свiтi rрафiчний веб-оrлядач, створений задля полеrшення до
сrупу користувачiв до ресурсiв кш,m'юrерних мереж. Браузер популяризував використання 
Iнтернет-мережi завдяки ужитковому iнтерфейсу таможливостi переrлядати текстовi й rра
фiчнi об'е:кти, вiдтворювати аудiофайли, робити закладки тощо. 
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дiбнi технологii донедавна використовували переважно наукош,µ та дослiд
ники. Я був у захватi. IJe, вочевидь, була технологiя майбутнього, i я, ясна 
рiч, втрачаю час, прщюючи над чимось, не пов'язаним з lнтернетом. 

Кiлька мiсячiв потому я прочитав про компанiю пiд назвою Netscape, 
створену колишнiм засновником Silicon Graphics Джимом Кларком i ви
нахiдником Mosaic Марком Андрiссеном. Я вiд разу ж вирiшив спробувати 
влаштуватися туди на роботу. Я зателефонував товаришевi, котрий прауµо
вав у Netscape, i запитав, чи може вiн органiзувати менi спiвбесiду в компа
нii Вiн пообigяв допомогти, i я почав реалiзувати свiй план. 

Пiд час перших спiвбесiд я познайомився з усiма членами управлiн
сько1 команди. Менi здавалося, що спiвбесiди минули успiшно, та, повер
нувшись увечерi додому, я застав Фелiчiю в сльозах. Менеджер iз персоналу 
Netscape зателефонував до нас додому, щоб дати кiлька вказiвок, а ФелiI,µя 
взяла слухавку (це було ще до розповсюдження мобiльних телефонiв). Ме
неджер сказав 1й, що я навряд чи отримаю роботу, оскiльки компанiя волiе 
кандидатiв з дипломами МВА Гарвардського або Стенфордського унiвер
ситетiв. ФeлiI,Jiя припустила, що менi варто повернутися до навчання. Але 
зважаючи на те, що в нас тр0€ дiтей, вона усвiдомлювала нереальнiсть чих

планiв, тому й плакала. Я пояснив, що компанiя шукае профiльних фахiв-
. . . . . 

IJl.В, а не упраВЛIНIJl.В, тому, �мов1рно, мою кандидатуру таки розглянуть, 
попри брак бiзнес-освiти. 

Наступного дня до мене знову зателефонував менеджер з персоналу 
i повiдомив, що вони запрошують мене на спiвбесiду до спiвзасновника 
компанi1 i технiчного директора Марка Андрiссена. На той час йому ви
повнилося лише двадgять два роки. 

Зараз легко думати, що винайдення веб-оглядача й lнтернету було лише 
справою часу, одна.I< без внеску Марка ми, мабуть, жили 6 у I,Jiлком iншому 
свiтi. У тi часи бiльшiсть людей вважали, що lнтернетом мо)куть користу
ватися лише науковчi i дослiдники. Всесвiтню мережу вважали над то таем
ничою, непевною i повiльною для потреб бiзнесу. Навiть пiсля презентачi1 
Mosaic, перш ого у свiтi веб-оглядача, майже нiхто поза межами наукового 
товариства не вiрив, що lнтернет набу де такого значения, а найменше в це 
вiрили лiдери найвпливовiши.х технологiчних компанiй, що перебували 
у пошуку власних альтернативних шляхiв розвитку. Очевидними фавори
тами у гонитвi на так званому швидкiсному iнформаI,Jiйному хайве19 були 
конкурентнi технологi1 таких iндустрiальних гiгантiв, як Oracle i Microsoft. 

9 lнформщiй.ний хайDей (iнфор,'АЗij]ЙНа маriстралъ, InformafioJi superlлg}мay, infoЬaJm)- тер
мiн, популярний в 9(}.тi роки ХХ сrолi'IТя для позначення gифрових засобin доосторонньоrо зв'язку, 
эдатних пропускати сигнал зi швидкiс110 у баrато разiв бiлъшою, нiж м(¼емнi онлайн-сисrем.и roro 

'12.Cj. 
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Ixнi icтopil стали gентром уваги дiлових видань. IJe було очiкуваним, адже 
бiльшiсть компанiй навiть не корис1Увалися протоколом ТСР /IP (базове 
проrрамне забезпечення для lнгерне'I)') - натомiсть уживали такi мере
жевi протоколи, як AppleTalk, NetBIOS i SNA10. У жовтнi 1995 року Бiлл 
rейтс написав книгу <<lllляx у майбутне> (Тhе Road Ahead)11

, в якiй про
рокував, що супершвидкiсна iнформаgiйна магiстраль об'еднае всi пiдпри-

. . .. . 
емства 1 споживачш у сшn в1р'I)'ально1 комерgп, лопчно виrрае перегони з 
lнтернет-мережею i gарюватиме у майбутньому. Зrодом r ейтс переглянув 
сво1 погляди i змiнив думку на користь lнтерне'I)', але спочаn<у вiн вважав 
саме так. 

Наслiдки gьoro власниgького погляду не сприяли анi розвит1<у бiзнесу, 
анi споживачам. Мрiйники на кшталт Бiлла r ейтса i Ларрi Еллiсона вважа
ли, що корпораgi1, якi володiтимуть iнформаgiйними хайвеями, заробля
тимуть на <<маржi>> з iнформаgiйних операgiй, як називав ge Натан Майр
волд, тодiшнiй головний технолог Microsoft. 

Важко переоgiнити той поштовх для розвиn<у мереж, який дали iн
формаgiйнi магiстралi. Навiть пiсля створення Mosaic Марк i його спiвза
сновник Джим Кларк спочаn<у планували збудувати свiй бiзнес - продаж 
вiдео - через iнформаgiйну магiстраль, а не через lнтернет. Лише загли
бившись у бiзнес-планування, вони вирiшили, що цдосконалення браузера 
з метою зробити його бiльш безпечним, функgiональним i легким у корис
'I)'Ваннi допоможе i:м зробити lнтернет мережею майбутнього. 1 саме ge 
стало головним, до слова - блискуче втiленим зацданням Netscape. 

Спiвбесiда з Марком не наrадувала жодну розмову при влаштуваннi 
на робО'I)', якi я вiдбував ранiше. Його не giкавило анi мое резюме, анi 
кар'ернi досягнення, анi фаховий досвiд. Натомiсть вiн влаш'I)'МВ менi 
запаморочливий екскурс в iсторiю електронно1 пошти, проrрамного за
безпечення для спiльно1 роботи i перспектив iнформаgiйних технологiй 
у майбутньому. Я знався на темi, позаяк кiлька останнiх рокiв праgював 
над розробкою провiдно1 продукgi1 в giй сферi, але мене вразило, що двад
gятидворiчний молодик так добре обiзнаний з iсторiею комп'ютерно
го бiзнесу. Я зустрiчав чимало розумних молодих людей, але нiколи досi 
не натрапляв на iсторика новiтнiх технологiй. lнтелект та iнтy'igiя Марка 

10 Мережевий протокол - набiр стандарrизованих правил, що визначае: прию:1ипи взае1,10-
дi1 комп'ютерiв у мережi, забезпечуе: взае:модiю проrрам, мережевих вузлiв чи систем i таким 
чином утворюе: е:диний простiр передачi даних. 

11 Зокрема, у книзi Гейтс заявляв, що ам.ериканський уряд навряд знайде достатньо кошriв 
для будiвниgтва iнформщiйноi маriстралi, але з gим напевно впорае:тъся приватний капiтал. 
За йоrо словами, фipмaМicrosoft витрачала на дослiдження, пов'язанi з iнформаgiйною маri 
страллю, сотнi мiлъйонiв доларiв щорiчно. 
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приголомшували, але, поза iсторичними знаниями, Маркове бачення но
вiтнiх технологiй, як-от реплiющii12, було влучним i доречним. Пiсля спiв
бесiд и я зателефонував до свою брата i розповiв, що щойно був на спiвбесi
дi у Марка Андрiссена, найрозумнiшоi: людини з ycix, кого я знав. 

За тиждень я отримав чю роботу. Я був у такому захватi, що навiть 
не пофкавився умовами праф. Я знав, що Марк i Netscape змiнять свiт, i 
так хотiв брати у чьому участь, що заледве дочекався початку роботи. 

У Netscape я вiдповiдав за виробничу серiю корпоративних веб-серве
рiв. Лiнiя складалася з двох моделей: стандартного сервера за 1200 доларiв, 
i безпечноrо сервера (забезпеченоrо новiтнiм протоколом безпеки SSL, 
винайденим Netscape) за 5000 доларiв. На той час над веб-сервера.¼и пра
чювали два iнженери: Роб МакКул, винахiдник веб-сервера NCSA13

, i йоrо 
брат-близнюк Майк. 

Коли у серпнi 199 5 року Netscape стала акфонерною компанiею, 
в командi розробникiв веб-серверiв прюµовало вже дев'ятеро iнженерiв. 
Первинна публiчна пропозифя Netscape (IP0)14 стала водночас феерич
ною та iсторичною подiею. Спочатку акфi: офнили в 14 доларiв за штуку, 
але в останнiй момент вирiшили подвоi:ти i:хню вартiсть i продавати по 28 
за штуку. У день фна злетiла до 7 5 доларiв, а наприкiнф торгiв акфi: про
давалися по 58 доларiв - майже рекорд для першоrо дня продажiв, отже 
вже у перший день торгiв ринкова фна Netscape сяrнула май.же 3 млрд 
доларiв. Понад те, вихiд на IPO струсонув бiзнес-середовище. Мiй друг та 
iнвестифйний банкiр Френк Кваттроне тодi сказав: <<Нiхто не хотiв зiзна
ватися онукам, що пропустив такий шане>>. 

Угода змiнила все. Microsoft прюµовала на ринку понад десятирiччя, 
. .. . . 

перш юж виставити сво1 акчп на продаж; ми ж 1снували заледве Ш1стнад-
чять мiсяgiв. Компанii: почали подiляти на пiдприемства «ново1>> i <<старо1 
економiки>>. 1 нова економiка перемаrала. Видання New У ork Times назва
ло IPO компанii: Netscape <<свiтовим потрясiнням>>. 

Але в нашiй бронi з'явилася трiщина: компанiя Microsoft оrолосила 
про запуск власного браузера, lnternet Explorer, що мав стати безкош
товним додатком до iнновафйно1 операфйно1 системи Windows 95. IJe 

12 Penлiкa.IJiл -механiзм син:кронiз.щi'i вмiсту кiлькох копiй об'екту (наприклад, базданих)
при копiюваннi даних з одного джерела до iнших i навпаки. 

в NCSA НТГРd-один iз перших веб-серверiв iз niдтримкою проrоколу НТГР /1.О. 

14 Первинна публiчна пропозицiя ( анz.л. I11iiial РиЪUс Off ering, IPO)- перший публiчний
продаж а1а,µй nриватно'i КО."1Панi'i з метою отримання так званого <<засновНИIJЪКОГО nрибут
ку» -рiзниgi мiж сумою вiд продажу випущених а1а,µй i 1<аniталом, вкладеним в а1а,µонерне 
пiдприемство. 
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